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บทคัดย่อ 

โครงการออกแบบภูมิทัศน์ วัดสายสุวพรรณ (ส่วนหลัง) เกิดขึ้นจากความประสงค์ของ
พระเทพรัตนสุธี (หลวงพ่อสมศักดิ์ โชติน) เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต(พระอารามหลวง) เป็นสังกัดคณะ
สงฆ์มหานิกาย โดยพื้นที่ของวัดมีทั้งหมด 50 ไร่ ส่วนพื้นที่ออกแบบมีทั้งหมด 25 ไร่ หรือ  
40,000 ตารางเมตร พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ก าลังด าเนินการก่อสร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานปฏิบัติธรรมเเห่ง
ใหม่ในจังหวัดปทุมธานี เพื่อรองรับการมาปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์เเละพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมา
ปฏิบัติธรรมและประกอบกิจกรรมทางพุทธศาสนา ณ ที่เเห่งนี ้เนื่องจากสภาพพื้นที่ปัจจุบันไม่เพียงพอ
ต่อผู้ใช้ภายในโครงการ ซึ่งจ านวนประชากรบริเวณวัดมีจ านวนมากท าให้วัดสายสุวพรรณที่มีสภาพ
พื้นที่อยู่เดิมนั้นไม่เพียงพอต่อการมาปฏิบัติธรรมและประกอบกิจกรรมทางศาสนา ดังนั้นจึงมีแผน
ขยายพื้นที่วัดสายสุวพรรณแห่งนี้เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้ในการมาปฏิบัติธรรมและ
ประกอบกิจกรรมทางศาสนา 

ในการศึกษาข้อมูลทายกายภาพของโครงการออกแบบภูมิทัศน์วัดสายสุวพรรณ สามารถ
แบ่งพื้นที่การศึกษาออกเป็น 4 โซน ดังนี้ 

พื้นที่ Zone A เป็นพื้นที่ด้านหน้าทางเข้าโครงการจัดให้เป็นเขตพุทธาวาส มีลานเจดีย์ไว้ประกอบ
กิจกรรมทางศาสนา มีการท าป้ายชื่อโครงการอย่างชัดเจนและเพิ่มทางเดินเชื่อมระหว่าง Zone A กับ Zone C 
โดยบริเวณข้างทางเดินมีการจัดสร้างบ่อน้ าพุเพื่อให้เกิดความสวยงาม 

พื้นที่ Zone B เป็นพื้นที่อยู่ด้านทิศใต้ของโครงการเป็นเขตธรณีสงฆ์ (พื้นที่เอื้อประโยชน์ที่เหลือจาก
การแบ่งเขตของวัด) เป็นส่วนศึกษาธรรมะ พื้นที่ด้านในถูกออกแบบเพื่อให้เกิดเป็นพื้นที่ส าหรับสาธารณะ
ประโยชน์ ซึ่งด้านในมีมุมส าหรับการพักผ่อน มีป้ายความรู้ให้ศึกษาธรรมะ และมีพระพุทธรูปให้ผู้ใช้ภายใน
โครงการกราบไหว ้

 
 
 
 

 



ข 
 

บทคัดย่อ(ต่อ) 

พื้นที่ Zone C เป็นพื้นที่ที่อยู่ด้านทิศเหนือของโครงการเป็นเขตพุทธาวาส มีพระอุโบสถเป็น
จุดเด่น มีลานประติมากรรมดอกบัวและลานธรรมไว้ส าหรับวิปัสสนากรรมฐานอยู่บริเวณด้านหลังพระอุโบสถ 
บริเวณด้านข้างมีทางเดินส าหรับเดินจงกรม และมีศาลาเอนกประสงค์ไว้ส าหรับประกอบกิจกรรมทางศาสนา 
 พื้นที่ Zone D เป็นพื้นที่ที่อยู่ด้านทิศใต้ของโครงการเป็นเขตสังฆาวาส ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความ
เงียบสงบจึงจัดให้พื้นทีน้ี่เป็นท่ีต้ังของหมู่กุฏิของพระสงฆ์ 

จากผลงานการออกแบบภูมิทัศน์โครงการออกแบบภูมิทัศน์วัดสายสุวพรรณ สามารถแก้ไข
ปัญหาในส่วนต่างๆ ของพื้นที่ ออกแบบกิจกรรมใหม่ให้สอดคล้องกับพื้นที่ และออกแบบภูมิทัศน์ให้มี
ความสวยงาม ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งาน โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 21,361,890.40 บาท 
(ยี่สิบเอ็ดล้านสามแสนหกหมื่นหน่ึงพันแปดร้อยเก้าสิบบาทสี่สิบสตางค์) 
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สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอขอบคุณ บิดา มารดา ที่เป็นก าลังใจ และการสนับสนุนงบประมาณใน
การท าปัญหาพิเศษครั้งนี้ รวมถึงเพื่อนๆ ที่ช่วยหลือในด้านต่างๆ ทั้งก าลังใจที่ดีต่อกันเสมอมา และ 
เป็นแรงผลักดันให้ข้าพเจ้ามีความตั้งใจในการศึกษา ในการท าปัญหาพิเศษจนลุล่วงตามวัตถุประสงค์
จนถึงวันนี้ วันที่ข้าพเจ้าส าเร็จการศึกษาครั้งนี้ หากโครงการปัญหาพิเศษเล่มนี้มีข้อผิดพลาด
ประการใดขอภัยมาใน ณ ที่นี้ด้วย 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและเหตุผลในกำรศึกษำ 

ปัจจุบันวัดยังคงเป็นศูนย์รวมของคนในชุมชน วัดถือเป็นสถานที่ส าหรับประกอบกิจกรรมทาง
ศาสนาของผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ วัดแต่ละแห่งถูกสร้างขึ้นอย่างงดงามตามศิลปะและสถาปัตยกรรมในแต่ละ
สมัยวัดจึงเป็นโบราณสถานที่ส าคัญแสดงถึงประวัติศาสตร์ในยุคสมัยนั้นๆ จากอดีตสู่ปัจจุบันความส าคัญของ
วัดได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ในอดีตวัดจะถูกสร้างในสถานที่ไม่ห่างไกลจากชุมชน วัดโดยส่วนใหญ่
นิยมแบ่งเขตภายในวัดออกเป็นสามส่วน คือ พุทธาวาส สังฆาวาสและธรณีสงฆ์ โดยพุทธาวาสจะเป็นที่ตั้งของ
สถูป เจดีย์ อุโบสถ ใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เช่นประกอบศาสนพิธีต่างๆ เช่น การ
เวียนเทียน การสวดมนต์ การท าสมาธิ ส่วนสังฆาวาสจะเป็นส่วนกุฏิสงฆ์สามเณรจ าพรรษาและเขตธรณีสงฆ์
คือส่วนที่เอื้อประโยชน์ที่เหลือจากการแบ่งเขตของวัด 

วัดสายสุวพรรณ ตั้งอยู่ต าบลคลองสี่ อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เป็นวัดที่มีคณะสงฆ์สังกัด
มหานิกาย โดยทางวัดมีที่ดินทั้งหมด 50 ไร่ หรือ 80,000 ตารางเมตร โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็นสองส่วน คือส่วน
ด้านหน้าโครงการมีขนาดพื้นที่ 25 ไร่ หรือ 40,000 ตารางเมตร ที่ด าเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่ง
พบว่าไม่เพียงพอต่อผู้ที่เดินทางมาท าบุญ ประกอบกิจกรรมทางศาสนาและปฏิบัติธรรม ดังนั้นพระเทพรัตนสุธี 
(หลวงพ่อ.สมศักดิ์ โชติน) เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) จึงเห็นถึงความส าคัญของปัญหาท่านจึงมี
ความประสงค์ที่จะขยายพื้นที่เพื่อรองรับผู้ที่เดินทางมาท าบุญประกอบกิจกรรมทางศาสนาและปฏิบัติธรรม
โดยใช้พื้นที่ด้านหลังโครงการซึ่งมีขนาดพื้นที่ 25 ไร่ หรือ 40,000 ตารางเมตร โดยลักษณะของพื้นที่ด้านหลัง
มีลักษณะเป็นพื้นที่โล่งแจ้งยังไม่มีสิ่งก่อสร้างใดๆ เกิดขึ้น ดังนั้นพระเทพรัตนสุธี (หลวงพ่อสมศักดิ์ โชติน)  
เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) จึงมีความประสงฆ์อยากให้พื้นที่ด้านหลังโครงการนี้เป็นพื้นที่
ส าหรับปฏิบัติธรรมที่แท้จริงโดยใช้พื้นที่นี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ที่เดินทางมาท าบุญประกอบ
กิจกรรมทางศาสนาและปฏิบัติธรรม 

 สภาพปัจจุบันลักษณะทางกายภาพของวัด ไม่ตอบสนองต่อความต้องการด้านการใช้งาน และการ
ประกอบกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ ในขณะเดียวกันพุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไปได้ใช้วัดเป็นสถานที่
ประกอบพิธีกรรมและกิจกรรมทางศาสนา ท าให้สภาพพื้นที่ของวัดเสื่อมโทรมและเกิดปัญหาขึ้นหลายๆ ประการ เช่น 
การรุกล้ าพื้นที่วัด ความสกปรก การจัดสรรพื้นที่ไม่เป็นระบบ สภาพการเช่นนี้ส่งผลเสียทั้งทางตรงและทางอ้อมกับ
พื้นที่โครงการ ปัญหาต่างๆ  ที่ได้กล่าวมา ถ้าหากไม่ได้รับการจัดสร้างพื้นที่เพิ่ม เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ
ด้านการใช้งาน ใช้ประโยชน์ของพื้นที่เป็นระบบระเบียบถูกต้อง และการประกอบกิจกรรมต่างๆ พัฒนา
ลักษณะทางกายภาพของวัดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้น จึงมีการออกแบบภูมิทัศน์ในรูปแบบของสวน
ธรรมชาติที่มีความร่มรื่น เหมาะสมกับ การศึกษาปฏิบัติธรรม รองรับผู้มาปฏิบัติธรรมและนักท่องเที่ยวที่เข้า
มาเยี่ยมชมภายในวัดเพื่อให้เกิดความสวยงาม 
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1.2 วัตถุประสงค์ในกำรศึกษำ 

1.2.1 เพื่อศึกษาหลักการออกแบบภูมิทัศนศ์าสนสถาน 
1.2.2 เพื่อศึกษาและวิเคาระห์ข้อมูลของพ้ืนโครงการเพ่ือนก าหนดศักยภาพของพ้ืนที่
โครงการ 
1.2.3 เพื่อศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมและความต้องการของเจ้าของโครงการเพ่ือก าหนด

รูปแบบของกิจกรรมให้เหมาะสม 
1.2.4 น าเสนอผลงานการออกแบบภูมิทัศนว์ัดสายสุวพรรณ อ าเภอคลองหลวง  
จังหวัดปทุมธานี 

 
1.3 ขอบเขตในกำรศึกษำ 

1.3.1 การเข้าถึงโครงการ 
                  1.3.1.1 ทางเข้าที่ 1 จากถนนรังสิตนครนายกโดยรถยนต์ส่วนตัว เดินทางจากถนน
รังสิตนครนายก (305) ขาออก มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 305 รังสิต
นครนายก ประมาณ 4.7 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ ถนนโยธาธิการคูคต-คลองหลวง ขับตรงไป
อีก 6.6 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวาเข้าซอย คลองสาม 6/2 มุ่งหน้าตรงไป 2.0 กิโลเมตร จึงเลี้ยวขวา
มุ่งงหน้าตรงไป 600 เมตร พื้นที่โครงการอยู่ทางซ้ายมือ 
                  1.3.1.2 ทางเข้าที่ 2 จากถนนพหลโยธิน-คลองหลวงโดยรถยนต์ส่วนตัว เดินทางจาก
ถนนพหลโยธิน (1) ขาออก มุ่งหน้าไปทางทิศเหนือตามถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 พหลโยธิน 
ประมาณ 7.72 กิโลเมตร จากนั้นใช้ทางออก อ าเภอคลองหลวงตัดเข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
3214 มุ่งหน้าตรงไป 6.0 กิโลเมตร จากนั้นกลับรถตรงสถานีอนามัยต าบลคลองสี่ จากนั้นมุ่งหน้าตรง
ไป 2.0 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวาเข้าซอยคลองสี่ตะวันตก จากนั้นมุ่งหน้าตรงไปอีก 1.2 กิโลเมตร 
จากนั้นเลี้ยวซ้ายอีก 400 เมตร พื้นที่โครงการอยู่ซ้ายมือ 
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เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์วัดสายสุวพรรณ (ส่วนหลัง) 

แสดง : การเข้าถึงพื้นทีโ่ครงการ ภำพที่ 1.1 

สัญลักษณ์ : -  

 
1.3.2 ขอบเขตพื้นที่ศึกษาและออกแบบ 

          โครงการออกแบบภูมิทัศน์วัดสายสุวพรรณ (ส่วนหลัง) ต าบลคลองสี่ อ าเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี มีพื้นที่ทั้งหมด 50 ไร่หรือ 80,000 ตารางเมตร ส่วนพื้นที่ออกแบบมีทั้งหมด 25 ไร่ 
40,000 ตารางเมตร มีอาณาเขตติดต่อดังนี ้
          ทิศเหนอื  ติดกับทุ่งนา 
          ทิศใต ้ติดกับทุ่งนา 
          ทิศตะวันออก ติดกับทุ่งนา 
          ทิศตะวันตก ติดกับหมู่บ้านพฤกษา C รังสิต - คลองสามและพื้นทีโ่ครงการส่วนหน้า  



4 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์วัดสายสุวพรรณ (ส่วนหลัง)  
แสดง : พื้นที่โครงการ ภำพที่ 1.2 
สัญลักษณ์ : -  

ทิศตะวันตก ทิศเหนือ                                                        
ทิศเหนือ 

ทิศใต ้ ทิศตะวันออก 
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 เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์วัดสายสุวพรรณ (ส่วนหลัง) 

 แสดง : พื้นที่ตั้งโครงการ ภำพที่ 1.3 
 สัญลักษณ์ :                  พื้นที่ออกแบบ  

NON SCALE 
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1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1.4.1 ทราบถึงข้อมูลที่เกี่ยวขอ้งกับการออกแบบภูมิทัศนศ์าสนสถาน 
 1.4.2 ทราบและวิเคราะห์ข้อมูลของพ้ืนที่โครงการเพื่อก าหนดศักยภาพของพืน้ที่โครงการ  
 1.4.3 ทราบถึงพฤติกรรมและความต้องการของเจ้าของโครงการเพ่ือก าหนดรูปแบบของ       
กิจกรรมให้เหมาะสม 
 1.4.4 น าเสนอผลงานการออกแบบโครงการออกแบบภูมิทัศน์วัดสายสุวพรรณ (ส่วนหลัง) 
 
1.5 วิธีกำรด ำเนินกำรวิจยัหรือกำรศึกษำ 
 1.5.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบภูมิทัศน์ภายในวัด 
  1.5.1.1 ศึกษาความหมายและความส าคัญในการออกแบบภูมิทัศน์วัด 
  1.5.1.2 ศึกษาหลักการออกแบบภูมิทัศน์ภายในวัด 

  1.5.1.3 ศึกษาองค์ประกอบในการจัดภูมิทัศน์ภายในวัด 

  1.5.1.4 กรณีศกึษาพื้นที่มีลักษณะคล้ายคลงึกับโครงการ 

 1.5.2 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลดา้นกายภาพของพื้นที่โครงการและบริเวณโดยรอบ 

  1.5.2.1 ข้อมูลด้านกายภาพพื้นที่โครงการ 

   1) ลักษณะที่ตัง้ และอาเขตติดต่อกับโครงการ 

   2) การเข้าถึงโครงการ 

   3) ลักษณะภูมปิระเทศ 

   4) ลักษณะภูมอิากาศ 

   5) ลักษณะโครงสร้างของดิน 

   6) ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 

   7) ระบบสัญจรภายในโครงการ 

   8) มุมมองและทัศนียภาพของโครงการ 

   9) พืชพรรณไม้เดิม 
  1.5.2.2 ข้อมูลผู้ใช้โครงการ 

   1) ลักษณะพฤติกรรมและจ านวนผู้ใช้โครงการ 

   2) ความต้องการผู้ใช้โครงการ 

          1.5.3 การสรุปข้อมูล 
             1.5.3.1 สรุปลักษณะพื้นที่ปัญหา และแนวทางการออกแบบ 
             1.5.3.2 สรุปกิจกรรมภายในพื้นที่จากพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช ้
             1.5.3.3 ก าหนดลักษณะกิจกรรมที่เหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่ 
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 1.5.4 ขั้นตอนการออกแบบ 

  1.5.4.1 ก าหนดแนวคิดหลักในการออกแบบ 
  1.5.4.2 ก าหนดแนวความคิดด้านต่างๆดังนี้ 
   1) แนวความคิดด้านการวางผังและการสญัจรภายในโครงการ 

   2) แนวความคิดด้านการใช้พืชพรรณ 

   3) แนวความคิดด้านการใช้วัสดุตกแต่งภูมิทัศน ์

   4) แนวความคิดด้านการดูแลรักษา 

   5) แนวความคิดด้านทัศนียภาพ 

  1.5.4.3 ก าหนดแบบแปลนแนวความคิด (Concept Plan) 
  1.5.4.4 แสดงแบบแปลนขั้นสุดท้าย (Master Plan) 
  1.5.4.5 แสดงแบบรูปด้าน รูปตัดของโครงสร้างต่างๆ (Section, Elevation) 
  1.5.4.6 แสดงภาพทัศนียภาพรวม (Perspective) 
  1.5.4.7 ท าการประมาณราคา 

 1.5.5 สรุปผลการออกแบบ 

  1.5.5.1 สรุปขอ้มูล 

                     1.5.5.2 น าเสนอข้อมูลการออกแบบ 

                     1.5.5.3 ข้อเสนอแนะ 

 1.5.6 จัดท ารปูเล่ม 
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1.6 ล ำดับขัน้ตอนในกำรเสนอผลกำรศึกษำ 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 1.1 ล าดับขั้นตอนในการเสนอผลการศึกษา 

ขั้นตอนกำรศกึษำ 

ศึกษำข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกับกำรออกแบบ 

ภูมิทัศน์ภำยในศำสนสถำน 

1. ศึกษาความหมายและความส าคัญในการ
ออกแบบ 

2. ศึกษาแนวคดิพฤติกรรมการใช้พื้นที ่
3. ศึกษาโครงการที่มีความใกล้เคียงกัน 

ศึกษำวิเครำะห์ข้อมูลด้ำนกำยภำพ
ของพื้นที่โครงกำรและบริเวณ

โดยรอบ 
1. ข้อมูลด้านกายภาพพ้ืนที่โครงการ 
2. ข้อมูลผู้ใช้โครงการ 
 

ขั้นตอนกำรออกแบบ 
1. ก าหนดแนวคิดหลักในการออกแบบ 
2. ก าหนดแนวความคิดด้านต่างๆ ดังนี้
 - แนวความคิดด้านการวางผังและการ
สัญจรภายในโครงการ 
 - แนวความคิดด้านการใช้พืชพรรณ 
 - แนวความคิดด้านการใช้วัสดุตกแต่ง 
 - แนวความคิดด้านการดูแลรักษา 
 - แนวความคิดด้านทัศนียภาพ 
3. ก าหนดแบบแปลนแนวความคิด  
4. ก าหนดแบบแปลนทางเลือก 2 แบบ 
5. ก าหนดเกณฑ์ในการประเมินทางเลือก
และทางเลือกที่ดีที่สุด 
6. แสดงแบบแปลนขั้นสุดท้าย 
7. แสดงแบบรูปด้าน รูปตัดของโครงสร้าง 
8. แสดงภาพทัศนียภาพรวม 
9. ท าการประมาณราคา 
 
 

จัดท ำรูปเล่ม 

 

สรุปผลกำรออกแบบ 
1. สรุปข้อมลูและน าเสนอข้อมูลการ
ออกแบบ 
2. ข้อเสนอแนะ 
 

สรุปข้อมูล 
1. สรุปลักษณะพื้นที่ปัญหาและแนว 
ทางการแก้ไข  
2. สรุปกิจกรรมภายในพื้นที่  
3. ก าหนดลักษณะกิจกรรมที่เหมาะสม
กับ 
 



บทที่ 2 

การศึกษาแนวคิด ทฤษฏทีี่เกี่ยวข้องและกรณีศึกษา 

 

ในการออกแบบภูมิทัศน์วัดสายสุวพรรณ (ส่วนหลัง) ต าบลคลองสี่ อ าเภอคลองหลวง 

จังหวัดปทุมธานี มีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องศึกษา ทฤษฎี ข้อมูลด้านพื้นฐานต่างๆ ท้ังในเรื่อง

ความหมายการแบ่งพื้นท่ีองค์ประกอบ และพรรณไม้ต่างๆ เพื่อท าให้บริเวณของวัดมีสภาพแวดล้อม

แบบธรรมชาติมากขึ้น ช่วยส่งเสริมทัศนียภาพโดยมีการสร้างความเป็นระเบียบของพื้นท่ีให้ตรงกับ

กิจกรรมและความต้องการของผู้ใช้ให้มากท่ีสุด และให้เกิดความเหมาะสมได้ประโยชน์อย่างสูงสุด 

เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้เป็นอย่างดีจึงต้องศึกษา และค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อน าแนวความคิด

มาประยุกต์ใช้กับโครงการออกแบบภูมิทัศน์วัดสายสุวพรรณ ประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้ 

 

2.1 ความหมายของวัดและความส าคัญของวัด 
 2.1.1 วัด คือ สถานท่ีทางศาสนา ตามปกติแล้วจะมีเสนาสนะและอาคารถาวรวัตถุต่างๆ เป็น

ท่ีพ านักอยู่เพื่ออาศัยศึกษาปฏิบัติธรรมวินัยและประกอบศาสนกิจของพระภิกษุสงฆ์ ตลอดจนเป็นท่ี

บ าเพ็ญกุศลต่างๆ ของพุทธบริษัทโดยท่ัวไป นอกจากนี้ วัดยังเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษา และ

ทางสังคม 

2.1.2 วัดร้าง คือ วัดท่ีไม่มีพระภิกษุสงฆ์พ านักอาศัยประจ า ซึ่งทางราชการจะขึ้นทะเบียนเป็นวัดร้างไว้ 

วัดร้างโดยสภาพยังเป็นนิติบุคคลอยู่โดยสมบูรณ์และมีโอกาสท่ีจะเป็นวัดท่ีมีพระภิกษุสงฆ์ได้อีก โดยด าเนินการ

ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการยกวัดร้างเป็นวัดมีพระสงฆ์ พุทธศักราช 2514  

2.1.3 วัดราษฎร์ คือ วัดท่ีประชาชนท่ัวไปสร้างหรือปฏิสังขรณ์ ซึ่งได้รับอนุญาตให้สร้างวัด

และประกาศต้ังวัดโดยถูกต้องตามกฎหมายจากทางราชการแล้ว และช่วยกันท านุบ ารุงวัด สืบต่อกัน

มาตามล าดับ วัดราษฎร์ หมายถึง วัดท่ีได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาและส านักสงฆ์ซึ่งมิได้นับเข้า

เป็นพระอารามหลวง (ความหมายของวัด (2552) กรมศาสนา สืบค้นจาก https://www. Phuttha .com) 

2.1.4 พระอารามหลวง คือ วัดท่ีพระมหากษัตริย์ สมเด็จพระราชินี สมเด็จยุพราชทรงสร้าง

และปฏิสังขรณ์เป็นการส่วนพระองค์ก็ดี พระราชทานเพื่อเป็นเกียรติยศแก่ผู้ท่ีต่ าศักด์ิลงมาหรือแก่วัด

เอง มีอยู่จ านวนหนึ่งท่ีพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชบริพารผู้ใหญ่ทรงสร้างหรือโปรดให้ปฏิสังขรณ์

และสร้างขึ้นแล้วน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระอารามหลวง รวมทั้งวัดท่ีประชาชนสร้างหรือ

ปฏิสังขรณ์ ทรงรับไว้เป็นพระอารามหลวง 
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2.2 องค์ประกอบของพุทธศาสนสถาน   

วัดพุทธนิกายเถรวาทแบ่งพื้นท่ีใช้สอยออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ เขตพุทธาวาส เขตสังฆาวาส

และเขตธรณีสงฆ์ เขตพื้นท่ีใช้ประโยชน์ท้ังนี้เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบและความชัดเจนในการใช้

พื้นท่ีของพระสงฆ์โดยต้ังอยู่บนกรอบพื้นฐานหลักของวิถีแห่งสมถะอันมีอยู่ 2 ลักษณะ คือ การท าสังฆ

กรรมท่ีต้องการท าร่วมกับพระภิกษุสงฆ์รูปอื่น และการอยู่อาศัยท่ีใช้เป็นปลีกตัวอาศัยจ าวัดพักผ่อน

เฉพาะรูปโดยการใช้สอยอาคารและส่ิงปลูกสร้างในพื้นท่ีใช้สอยท้ัง 3 เขต มีดังต่อไปนี้ คือ 

2.2.1  เขตพุทธาวาส 
เป็นพื้นท่ีส าหรับพระสงฆ์ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา  เป็นเสมือนสัญลักษณ์แห่ง 

สถานท่ีประทับขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะค าว่าพุทธาวาส มีความหมายเป็น สถานท่ี
ประทับของพระพุทธเจ้า เขตพุทธาวาสมักประกอบด้วยสถาปัตยกรรมหลักส าคัญๆ ท่ีเกี่ยวเนื่องกับ
พุทธองค์และพิธีกรรมต่างๆ คือ 

2.2.1.1 พระเจดีย์ พระปรางค์ และพระมณฑป ถือเป็นอาคารท่ีส าคัญท่ีสุดในฐานะ 

หลักประธานของวัด จึงมักถูกวางต าแหน่งลงในผังตรงส่วนท่ีส าคัญท่ีสุดของเขตพุทธาวาส เช่น 

บริเวณกึ่งกลางหรือศูนย์กลางหรือแกนกลางของผัง อาคารส าคัญรองลงมากลุ่มแรกคือ พระอุโบสถ

และพระวิหาร ซึ่งอาคารท้ัง 2 ประเภทนี้มักใช้ประกอบคู่กันกับพระเจดีย์เสมอ หรือ อาจใช้ประกอบ

ร่วมกันท้ัง 3 ประเภท คือ พระอุโบสถ พระเจดีย์ และพระวิหาร ท้ังนี้เนื่องพระอาคารท้ัง 2 ใช้เป็น

สถานท่ีประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนาแบ่งเจดีย์ออกเป็น 4 ประเภท คือ ธาตุเจดีย์ ธรรมเจดีย์     

อุเทสิกเจดีย์ และบริโภคเจดีย์ ต่อมาสามัญชนหรือบุคคลช้ันปกครองได้นิยมน าอัฐิเจดีย์ของผู้มีเกียรติ

สูงบรรจุไว้ในเจดีย์ แต่ต่างวัตถุประสงค์กัน (โชติ กัลยาณมิตร, 2539:94-97) 

   1 )  ธา ตุ เจ ดีย์  ส่ิ ง ก่ อนสร้ า งบรร จุพระบรมธา ตุของพระพุทธเ จ้า
พระมหากษัตริย์ พระจักรพรรดิราช 
   2) บริโภคเจดีย์ สังเวชชะนียสถานอันเป็นสถานท่ีประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา
และปรินิพพาน ของพระพุทธเจ้า 
   3) ธรรมเจดีย์ คาถาท่ีแสดงพระอริยสัจ หรือ คัมภีร์ในพระพุทธศาสนา เช่น 
พระไตรปิฎก 
   4) อุเทสิกะเจดีย์ ของท่ีสร้างขึ้นโดยเจตนาอุทิศแด่พระพุทธเจ้าไม่จ าหนดว่า
จะต้องท าเป็นอย่างไร เช่น สร้างบัลลังก์ให้หมายแทนพระพุทธองค์ 

          2.2.1.2  พระอุโบสถเป็นอาคารท่ีส า คัญภายในวัดเนื่องจากเป็นสถานท่ีท่ี       

พระภิกษุสงฆ์ ใช้ท าสังฆกรรม ซึ่งแต่เดิมในการท าสังฆกรรมของพระภิกษุสงฆ์จะใช้เพียงพื้นท่ีโล่งๆ    

ท่ีก าหนดขอบเขต พื้นท่ีสังฆกรรมโดยการก าหนดต าแหน่ง “สีมา” เท่านั้น แต่ในปัจจุบันจากการมีผู้
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บวชมากขึ้น อีกท้ัง ภายในพระอุโบสถมักประดิษฐานพระประธานท่ีเป็นพระพุทธรูปองค์ส าคัญ ท าให้

มีผู้มาสักการบูชา และร่วมท าบุญเปน็จ านวนมาก พระอุโบสถจึงถูกสร้างขึ้นเป็นอาคารถาวรและมักมี

การประดับตกแต่ง อย่างสวยงามก่อนท่ีจะมาเป็นโบสถ์ท่ีถูกต้องตามพระวินัยจะต้องมีสังฆกรรมท่ี

เรียกว่า ผูกสีมา หรือ ผูกพัทธสีมาก่อนในวิถีธรรมเนียมปฏิบัติของไทย นิยมสร้างพระอุโบสถอยู่  2 

ประเภท คือ     

  1) พระอุโบสถในน้ า หรือเรียกอย่างภาษาปากว่า โบสถ์แพหรือ โบสถ์น้ า  

หมายถึงพระอุโบสถท่ีสร้างขึ้นในน้ า เพื่อใช้น้ าเป็นส่ิงก าหนดเขตแดนเพื่อท าสังฆกรรม แนวความคิด

ในการใช้สีมาลักษณะนี้ ในประเทศไทยมีอยู่บ้างบางพื้นท่ีแต่ไม่ค่อยมีมากนัก 

  2) พระอุโบสถบนบก หมายถึงพระอุโบสถท่ีสร้างขึ้นบนผืนดินมีการก าหนด 

เขตสีมาด้วยใบเสมา เป็นแบบอย่างท่ีพบเห็นได้ท่ัวๆ ไป     

 2.2.1.3  พระวิหาร คือ อาคารท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปคล้ายเป็นท่ีประทับของ 

พระพุทธเจ้าคู่กับอุโบสถ แต่ไม่มีวิสุงคามเหมือนพระอุโบสถ ค าว่า วิหาร แต่เดิมใช้ในความหมายว่า 

วัด เช่นเดียวกับค าว่าอาราม อาวาส เช่น เวฬุวัน วิหารเชตวันมหาวิหาร  

 2.2.1.4 ศาลาต่างๆ เช่น 

  1) ศาลาราย คือ อาคารท่ีใช้เป็นท่ีนั่งพักของผู้มาเยือน 

   2) ศาลาทิศ คือ อาคารท่ีใช้ล้อมอาคารส าคัญส าหรับให้คฤหัสถ์นั่งพัก หรือ 

ประกอบเพื่อให้ผังรวมสมบูรณ์    

  2.2.1.5  พระระเบียง คือ อาคารท่ีล้อมอาคารหลักส าคัญหรือล้อมแสดงขอบเขต

แห่ง พุทธาวาส 

  2.2.1.6  พลับพลาเปล้ืองเครื่อง คือ อาคารท่ีใช้ส าหรับเป็นที่พระมหากษัตริย์เปล่ียน 

ชุดฉลองพระองค์ในวาระท่ีทรงเสด็จพระราชด าเนินเพื่อบ าเพ็ญพระราชกุศล 

 2.2.2  เขตสังฆาวาส 

         ขอบเขตบริเวณพื้นท่ีส่วนหนึ่งของวัด ท่ีก าหนดไว้ให้เป็นท่ีอยู่อาศัยของพระภิกษุสงฆ์ 

เพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับพิธีการใดทางศาสนาโดยตรง พื้นท่ีบริเวณนี้จึง 

มักมีขอบเขตท่ีมิดชิดและประกอบไปด้วยอาคารสถาน ท่ีสัมพันธ์เฉพาะกับกิจกรรมและวัตรปฏิบัติท่ี 

เป็นวิถีแห่งการด าเนินชีวิตของ เพศสมณะเท่านั้น อันได้แก่ 
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2.2.2.1 กุฏิ คือ อาคารท่ีใช้ส าหรับอาศัยหลับนอน 

 

     
ภาพที่ 2.1 ตัวอย่างอาคารท่ีใช้ส าหรับอาศัยหลับนอน 

ที่มา : https://www.posttoday.com 

 

  2.2.2.2 กัปปิยกุฎี คือ โรงเก็บอาหาร 

 

    
ภาพที่ 2.2 ตัวอย่างโรงเก็บอาหาร 

ที่มา : https://www.archae.su.ac.th 

 
  2.2.2.3 หอฉัน คือ อาคารท่ีใช้เป็นท่ีฉันภัตตาหาร 

 

      
ภาพที่ 2.3 ตัวอย่างอาคารท่ีใช้เป็นท่ีฉันภัตตาหาร 

ที่มา : https://www.bia.or.th 

https://www.posttoday.com/dhamma/285142
https://www.archae.su.ac.th/
https://www.bia.or.th/
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2.2.2.4 วัจจกุฎี คือ อาคารส าหรับใช้ขับถ่าย 

 

     

 

  

  

 

ภาพที่ 2.4 ตัวอย่างอาคารส าหรับใช้ขับถ่าย 

ที่มา : https://www.archae.su.ac.th 

 

  2.2.2.5 ศาลาการเปรียญ คือ อาคารท่ีใช้เป็นท่ีเรียนหนังสือของพระสงฆ์ 

 

     
ภาพที่ 2.5 ตัวอย่างอาคารท่ีใช้เป็นท่ีเรียนหนังสือของพระสงฆ์ 

ที่มา : https://www.wikipedia.org 

 

  2.2.2.6 ธรรมศาลา คือ โรงเทศนาธรรม 

 

     
ภาพที่ 2.6 ตัวอย่างโรงเทศนาธรรม 

ที่มา : https://www.archae.su.ac.th 

 

https://www.archae.su.ac.th/
https://th.wikipedia.org/
https://www.archae.su.ac.th/
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2.2.2.7 ห้องสรงน้ า คือ ห้องช าระกาย 

  2.2.2.8 ชันตาฆร คือ โรงรักษาไฟและต้มน้ า 

 

     
ภาพที่ 2.7 ตัวอย่างโรงรักษาไฟและต้มน้ า 

ที่มา : https://www.archae.su.ac.th 

 

 ลักษณะการวางต าแหน่งอาคารในผังเขตสังฆาวาสกุฏิถือเป็นอาคารหลักส าคัญ โดยมีอาคาร 

ประเภทอื่นประกอบเพื่อประโยชน์ใช้สอยท่ีเกี่ยวเนื่องกัน ส่วนใหญ่ไม่มีกฎเกณฑ์การวางผังมากนัก 

นอกจากบางประเภทของวัด ช้ันของวัด ท่ีต้ังรวมทั้งขนาดยังมีผลต่อการจัดวางผังของเขตนี้ กล่าวคือ 

หากเป็นวัดสายสุวพรรณขนาดเล็กอยู่ในแถบถ่ินชนบท นิยมวางตัวกุฏิกระจายตัวเป็นหลังๆ อาคารท่ี

เป็นองค์ประกอบรองหลังอื่นๆ ก็จะจัดวางอยู่ในต าแหน่งท่ีสะดวกต่อการใช้สอยของพระภิกษุ ส่วน

ใหญ่จะ จัดกุฏิให้อยู่เป็นกลุ่ม โดยอาจแยกเป็นหลังๆ หรือต่อเช่ือมด้วยชานเป็นหมู่หรือคณะฯส าหรับ

วัดขนาดเล็ก ผังเขตสังฆวาสค่อนข้างจะมีระเบียบแบบแผนชัดเจน โดยเฉพาะวัดหลวงจะมีการก าหนด 

ต าแหน่งท่ีต้ังและระบบของโครงสร้างผังอย่างต้ังใจด้วยการแบ่งเป็น “คณะ” โดยแบ่งขนาดตาม 

จ านวนพระสงฆ์และองค์ประกอบย่อย เช่น หอฉัน หอไตร วัจจกุฎี กัปปิยกุฎี ฯลฯ  

2.2.3  เขตธรณีสงฆ์ 
         เขตพื้นท่ีในพระอารามท่ีวัดก าหนดพื้นท่ีบางส่วนท่ีเหลือจากการจัด แบ่งเขตส าคัญ 

คือ เขตพุทธาวาส และเขตสังฆาวาส ให้เป็นเขตพื้นท่ีส าหรับเอื้อประโยชน์ใช้สอยในเชิงสาธารณะ 

ประโยชน์ในลักษณะต่างๆ ของวัด เช่น ใช้เป็นพื้นท่ีเปิดโล่งเพื่อสร้างความร่มรื่นให้วัด หรือใช้เป็น 

สถานท่ีก่อสร้างอาคารอื่นๆ เช่น สร้างพื้นท่ีปฏิบัติธรรมแก่พระสงฆ์ท่ีเดินทางมา สังคมความสัมพันธ์

เฉพาะแต่ระหว่างเขตพุทธาวาสและสังฆาวาสคือเขตพุทธาวาส จะถูกก าหนดเอาไว้ ว่าต้องอยู่ทางด้าน

หน้าเสมอ และไม่เคยมีปรากฏว่าจะมีวัดใดที่วางเขตสังฆาวาสเอาไว้ขวางทางเข้า ด้านหน้า 

เขตพุทธาวาสการแบ่งเขตพื้นท่ีแบบต่างๆ ระหว่างเขตพุทธาวาสและเขตสังฆาวาสแบบ ประกบหน้า

https://www.archae.su.ac.th/
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หลัง แบบชิดข้าง แบบคู่ประกบ แบบล้อม 3 ด้าน แบบโอบหักศอกส าหรับ เขตธรณีสงฆ์ นั้นมักจะอยู่

บริเวณส่วนท่ีเป็นด้านข้างใดด้านหนึ่งหรือบริเวณส่วนด้านหลังของพื้นท่ีวัดเสมอ 

 สรุป  เขตพุทธาวาสเป็นพื้นท่ีส าหรับพระสงฆ์ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 

ประกอบด้วย สถาปัตยกรรมหลักส าคัญๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธองค์และพิธีกรรมต่างๆ

เขตสังฆาวาส เป็นบริเวณ พื้นท่ีส่วนหนึ่งของวัด ท่ีก าหนดไว้ให้เป็นท่ีอยู่อาศัยของพระภิกษุสงฆ์ 

เพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจ ส่วนตัว พื้นท่ีบริเวณนี้จึงมักมีขอบเขตท่ีมิดชิด สุดท้ายเขตธรณีสงฆ์ เป็น

เขตพื้นท่ี ส าหรับเอื้อประโยชน์ ใช้สอยในเชิงสาธารณะประโยชน์ในลักษณะต่างๆ ของวัด 

 

2.3  ศึกษาธุระหรือกิจกรรมทางพุทธศาสนา 

 ธุระในพระศาสนา คือ ธุระท่ีผู้บวชในศาสนาต้องท ามี 2 ประการ ได้แก่ ประการแรก      

คันถธุระ (คัน - ถะ - ทุ - ระ) หมายถึง การศึกษาเล่าเรียน รวมท้ังการเทศนาส่ังสอนการสร้าง        

วัดวาอาราม บ ารุง พระศาสนา ให้คงอยู่ต่อไป ประการท่ี สอง วิปัสสนาธุระ หมายถึง ธุระหรืองาน

อย่างสูงในพระศาสนา ซึ่งเป็นงานท่ีจะช่วยให้ผู้นับถือพระพุทธศาสนาได้รู้จักการดับทุกข์หรือการ

ปล่อยวางซึ่งเป็นเหตุท าให้ คนพ้นจากความทุกข์ ได้แก่ การเกิด แก่ เจ็บ ตาย และการหลดพ้นจาก

กิเลสเป็นทางปฏิบัติท่ีมีอยู่ ใน ศาสนาของพระพุทธเจ้า ซึ่งการท าสมาธิหรือการสงบใจ ทาง

พระพุทธศาสนามี  2 ประเภท คือ 

2.3.1 สมถกรรมฐาน เป็นการท าจิตใจสงบโดยพิจารณาส่ิงใดส่ิงหนึ่งด้วยความรู้สึกปราศจาก

กิเลส 

2.3.2 วิปัสสนากรรมฐาน เป็นการพิจารณาเหตุการณ์ต่างๆ ตามเป็นจริงด้วย ปัญญา จุดหมาย
ของการท าวิปัสสนา คือ ให้จิตรู้เห็นความไม่แน่นอน ความเป็นทุกข์ เพื่อปล่อยวางไม่ยึดติด รูปกายสังขาร
ภายนอก การฝึกอบรมปัญญาให้รู้จักการปล่อยวาง มีข้ันตอนการปฏิบัติ ดังนี ้
  2.3.2.1 การเรียนรู้วิปัสสนากรรมฐาน การเรียนรูว้ิปัสสนากรรมฐานสามารถเรียนได้ 
2 ประการ ดังนี้ประการแรก การเรียนอันดับ คือ การเรียนให้รู้จักขันธ์ 5 ได้แก่ รูปขันธ์ (ร่างกาย 
พฤติกรรม) เวทนาขันธ์ (ความรู้สึกทุกข์ สุข ดีใจ พอใจ) สัญญาขันธ์ (การจ าส่ิงท่ีได้รับ) สังขารขันธ์ (การ
คิดปรุงแต่ง) และวิญญาณขันธ์ (การรู้แจ้งถึงส่ิงต่างๆ ผ่านทางตา หู จมูก ล้ิน กาย และใจ) นอกจากนี้
ก็ต้องเรียนให้รู้เรื่องในอายตนะ 12 ธาตุ 18 อินทรีย์ 22 อริยสัจ 4 ปฏิจจสมุปบาท 12 โดยละเอียด
เสียก่อน เรียกว่า เรียนภาคปริยัติ วิปัสสนาภูมินั่นเอง แล้วจึงจะลงมือปฏิบัติได้ ประการท่ีสอง การ
เรียนสันโดษ คือ การเรียนในระยะส้ัน เช่น สอนการเดินจงกรม สอนวิธีนั่งก าหนด สอนวิธีก าหนดเวทนา 
สอนวิธีก าหนดจิต แล้วลงมือปฏิบัติเลย  
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2.3.2.2 การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน คือการต้ังสติก าหนดจิตเพื่อค้นหาความเป็น
จริงเพื่อพิจารณาหาเหตุผลและแก้ไขได้ตรงตามความเหมาะสม สติ ท่ีเกิดขึ้นขณะปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐานนั้น นอกจากจะคอยสกัดกั้นกิเลสไม่ให้เข้ามาในรูปแบบอารมณ์แล้ว ยังพิจารณาอยู่ท่ีรูปกับ
นาม เมื่อพิจารณาอยู่ก็จะเห็นความเกิด ดับ ของรูปนามนั้น จะน าไปสู่การเห็นพระไตรลักษณ์ คือ 
ความไม่เท่ียง ความเป็นทุกข์ ความไม่มีตัวตนของร่างกาย อย่างชัดเจน ซึ่งการปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐานนั้น จะมีผลน้อยมากเพียงใด อยู่ท่ีหลักใหญ่ 3 ประการ ดังนี้ 

                    1) “อาตาปี” ท าความเพียรเผากิเลสให้เร่าร้อน คือจะต้องมีความพยายาม
ต้ังต้นแต่เริ่มปฏิบัติ และเมื่อเริ่มปฏิบัติแล้วก็ต้องต้ังใจด าเนินปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และต้องปฏิบัติให้
ก้าวหน้าอย่างสม่ าเสมอ คือปฏิบัติตามท่ีพระพุทธเจ้าก็ตรัสสอนไว้เสมอว่า “ปฏิบัติบ่อยๆ ปฏิบัติให้
มาก” ถ้าหากว่ามีความเกียจคร้านอยู่ก็เริ่มปฏิบัติไม่ได้ ด าเนินไปไม่ได้ ก้าวหน้าไปไม่ได้ ต้องหมั่น
ปฏิบัติให้ตลอด คือจะต้องเผาเกียจคร้านให้ตลอดไป 
   2) สติมา มีสติ คือระลึกอยู่เสมอว่าขณะนี้เราท าอะไร คือ ต้ังสติก าหนด
พิจารณา กาย เวทนา จิต ธรรม เช่น การก าหนดลมหายใจเข้า - ออก โดยท่ีแสวงหาสถานท่ี เงียบ
สงบ เช่น ป่า โคนไม้ เรือนว่าง ถ้าหากไม่ได้ต้องอาศัยท่ีว่างในเรือนว่าง เช่นห้องพระ หรือในท่ีใดท่ีหนึ่ง
ท่ีไม่พลุกพล่าน ในเวลาท่ีไม่พลุกพล่าน หากว่าสามารถมีความเพียรเผากิเลสคือตัวความเกียจคร้านได้ 
สร้างความขยันคือตัวความเพียรให้บังเกิดขึ้น การปฏิบัติก็ย่อมจะเป็นไปได้ เพราะฉะนั้นจึงต้องมีข้อนี้
เป็นประการแรกคือเพียรเผากิเลส     
            3) สัมปชาโน มีสัมปชัญญะ คือขณะนี้ท าอะไรอยู่นั้นต้องรู้ตัวอยู่ตลอดเวลา คือ 
มีสัมปชัญญะ มีสติ หมายความว่าต้องมีสติสัมปชัญญะอยู่ในการปฏิบัติ คือในจิตภาวนาท่ีประกอบการ
ปฏิบัติ เช่น ก าหนดลมหายใจเข้า - ออก ก็ต้องมีสติจับอยู่ท่ีลมหายใจ มีสัมปชัญญะคือ รู้ตัว เมื่อมีสติจับ
ก าหนดอยู่ ว่าเราหายใจเข้า เราหายใจออก ตามท่ีร่างกายปฏิบัติตามกลไกลธรรมชาตินั่นเอง 
  2.3.2.3 การเดินจงกรม คือ การเดินเป็นเส้นตรงระยะไม่เกิน 3 เมตร กลับไปกลับมา 
ขณะท่ีเดินนั้น จะต้องมีสติก าหนดอิริยาบถก้มหน้าทอดสายตาไปข้างหน้าประมาณ 1 ศอก สติจับอยู่ท่ีเท้า 
การเดิน โดยก าหนดว่า “ขวา” “ย่าง” “หนอ” ก าหนดในใจ ค าว่า “ขวา” ต้องยกส้นเท้าขวาขึ้นจากพื้น
ประมาณ 2 นิ้ว เท้ากับใจ ต้องให้พร้อมกัน“ย่าง”ต้องก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าช้าท่ีสุดเท้ายังไม่เหยียบพื้น ค า
ว่า“หนอ” เท้าลงถึงพื้นพร้อมกัน เวลายกเท้าซ้ายก็เหมือนกัน ก าหนดว่า “ซ้าย”“ย่าง”“หนอ” คงปฏิบัติ 
เช่นเดียวกันกับ “ขวา”“ย่าง”“หนอ” ระยะก้าวในการเดิน ห่างกันประมาณ 1 คืบ เป็นอย่างมากเพื่อการ
ทรงตัว ขณะก้าวจะได้ดีขึ้น เมื่อเดินสุดสถานท่ีใช้แล้ว ให้น าเท้ามาเคียงกัน เงยหน้าหลับตา ก าหนด “ยืน
หนอ” ช้าๆ อีก 5 ครั้ง ท าความรู้สึกโดยจิต สติ รู้อยู่ต้ังแต่กลางกระหม่อม ต้ังตรงๆ เอาจิตปักไว้ที่กระหม่อม 
เอาสติตาม ดังนี้ “ยืน” (ถึงสะดือ) “หนอ” (ถึงปลายเท้า) หลับตาอย่าลืมตา นึกมโนภาพ เอาจิตมอง ไม่ใช่
มองเห็นด้วยสายตา “ยืน” (จากปลายเท้าถึงสะดือ หยุด) แล้วก็ “หนอ” ถึงปลายผม คนละครึ่ง พอท าได้
แล้ว ภาวนา “ยืน หนอ” จากปลายผม ถึงปลายเท้าได้ทันที ไม่ต้องไปหยุดท่ีสะดือ หากฝึกจนช านาญแล้ว
เราสามารถก าหนดให้ละเอียดขึ้น โดยการหมุนตัวจาก 90 องศา เป็น 45 องศา จะเป็นการกลับหนอท้ังหมด 
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8 ครั้ง เมื่ออยู่ในท่ากลับหลังแล้วต่อไปก าหนด “ยืน หนอ” ช้าๆ อีก 5 ครั้ง ลืมตาก้มหน้า แล้วก าหนดเดิน
ต่อไป กระท าเช่นนี้จนหมดเวลาท่ีต้องการ 
  2.3.2.4 การนั่ง กระท าต่อจากการเดินจงกรม อย่าให้ขาดตอนลง เมื่อเดินจงกรมถึงท่ีจะ
นั่ง ให้ก าหนด “ยืน หนอ” อีก 5 ครั้ง ตามท่ีกระท ามาแล้วเสียก่อน แล้วก าหนดปล่อยมือลงข้างตัวว่า 
“ปล่อยมือหนอ” ช้าๆ จนกว่าจะลงสุดเวลานั่งค่อยๆ ย่อตัวลงพร้อมกับก าหนดตามอาการท่ีท าไปจริงๆ เช่น 
“ย่อตัวหนอ” “เท้าพื้นหนอๆ” “คุกเข่าหนอๆ” “นั่งหนอๆ” เป็นต้น 
                        วิธีนั่ง ให้นั่งขัดสมาธิ คือ ขาขวาทับขาซ้าย นั่งตัวตรง หลับตา เอาสติมาจับอยู่ท่ี
สะดือท่ีท้องพองยุบ เวลาหายใจเข้าท้องพอง ก าหนดว่า “พอง หนอ” ใจกับท้องท่ีพองต้องให้สัมพันกัน 
หายใจออกท้องยุบ ก าหนดว่า “ยุบ หนอ” ใจกับท้องท่ีพองต้องให้สัมพันกัน ข้อส าคัญ ให้สติจับอยู่ท่ีพอง
ยุบ เท่านั้น อย่าดูลมท่ีจมูก อย่าตะเบ็งท้องให้มีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าท้องพองไปข้างหน้า ท้องยุบ
มาทางหลัง จนกว่าจะถึงเวลาท่ีก าหนด 

           2.3.2.5 เวลานอน ค่อยๆ เอนตัวนอนพร้อมกับก าหนดตามไปว่า “นอนหนอ” จนกว่าจะ
อยู่ในท่านอน ขณะนอนให้เอาสติจับอยู่กับการเคล่ือนไหวของร่างกาย เมื่อนอนเรียบร้อยแล้วให้เอาสติมา
จับท่ีท้อง และก าหนดว่า “พอง หนอ” “ยุบ หนอ” ต่อไป คอยสังเกตว่า จะหลับไปตอนพองหรือตอนยุบ 
(การวิปัสสนากรรมฐาน วิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น สืบค้นจาก https://www.baandhamnamjai.com) 
                   2.3.2.6 การก าหนดลมหายใจเข้าออก ในการปฏิบัติวิปัสสนากัมมฏฐาน ท่านให้
พิจารณาอาการท่ีท้องพองออก หรือยุบเข้า เนื่องจากการหายใจเข้าหรือหายใจออก ซึ่งมีลักษณะ
ท านองเดียวกับการชักเชือกกลึง การก าหนดรู้อาการพองอาการยุบของท้องนี้เป็นหลักส าคัญยิ่งในการ
ปฏิบัติวิปัสสนา เพราะเป็นการก าหนดรูปหยาบ ซึ่งรู้ได้ง่ายกว่าการก าหนดรูปนามอย่างอื่น ๆ และมี
ปรากฏอยู่ทุกลมหายใจเข้าออก โดยไม่ต้องไปแสวงหาเหมือนอาการท่ีปรากฏทางกายอย่างอื่นหรือ
ทางนามธรรม เป็นการปฏิบัติท่ีสะดวกและง่ายแก่สามัญชนท่ัวไป ส่วนอาการท่ีปรากฏทางกายอย่าง
อื่นหรือทางนามธรรมอันได้แก่ เวทนา จิต และธรรมนั้น ให้ก าหนดเมื่อสภาวะเหล่านี้ ปรากฏชัดเจน
กว่าอาการพองอาการยุบ โดยการก าหนดว่า พองหนอ ยุบหนอ 

          2.3.2.7 ก าหนดอิริยาบถใหญ่และอิริยาบถย่อย นอกจากการก าหนดอาการพองยุบของ
ท้องแล้ว ผู้ปฏิบัติยังจะต้องก าหนดรู้อาการท่ีปรากฏท้ังหลายอื่นอีกด้วย เช่น การเคล่ือนไหวอิริยาบถต่าง 
มี ยืน เดิน นั่ง นอน การแลดู การเหลียวดู การคู้อวัยวะ ฯลฯ ในทุกขณะ การท ากิจประจ าวันต่างๆ ก็
ต้องก าหนดรู้อยู่ทุกขณะเช่นเดียวกัน เช่น การกิน การด่ืม การเค้ียว การนุ่งห่ม การถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะ
การดู การได้ยิน การได้กล่ิน การรู้รส การสัมผัส 

                    2.3.2.8 พิจารณาอาการ 32 ซึ่งมีอยู่ในร่างกาย ได้แก่อวัยวะส่วนต่างๆ มี ผม ขน เล็บ 

ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก ม้าม หัวใจ ตับ พังผืด ไต ปอด ไส้ใหญ่ ไส้น้อย อาหารใหม่ 

อาหารเก่า มันสมอง ดี เสลด น้ าเหลือง เลือด เหงื่อ มันข้น น้ าตา น้ ามันเหลว น้ าลาย น้ ามูก ไขข้อ  

และน้ ามูตร ในการพิจารณาอาการ 32 นี้ ให้พิจารณาลักษณะของอาการนั้นๆ ให้เห็นว่า เป็นของไม่
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เท่ียง เป็นทุกข์ และไม่ใช่ตัวตน ถ้าจะพิจารณาให้เห็นอาการเหล่านี้เป็นของปฏิกูลล้วนแต่ไม่สะอาด ก็

เป็นการเจริญสมถกัมมัฏฐาน 

           2.3.2.9 พิจารณาธาตุท้ัง 4 ในร่างกาย ธาตุท้ัง 4 คือ ธาตุดิน ธาตุน้ า ธาตุไฟ และ

ธาตุลม ธาตุดินมีลักษณะแข็งและอ่อน ธาตุน้ ามีลักษณะไหลและเกาะกุม ธาตุไฟมีลักษณะร้อนและ

เย็น ธาตุลมมีลักษณะเคล่ือนไหวและเคร่งตึง ในการพิจารณา ให้ใช้สติพิจารณาว่าร่างกายนั้นไม่ใช่

สัตว์ บุคคล เรา เขา เป็นเพียงแต่ธาตุดิน น้ า ไฟ ลม ประกอบกันอยู่เท่านั้น แต่ละอย่างเป็นของไม่

เท่ียง เป็นทุกข์ และไม่ใช่ตัวตน 

           2.3.2.10 พิจารณาศพ ศพนี้มีลักษณะแตกต่างกัน แล้วแต่ท้ิงไว้เร็วหรือช้า ตลอดจนเป็น

กระดูกและเถ้าถ่าน รวม 9 ชนิด ในการพิจารณา จะต้องใช้สติพิจารณาเปรียบเทียบกับกายของเราว่า 

จะต้องเน่าเปื่อยไปอย่างนั้นเป็นธรรมดา เป็นส่ิงท่ีไม่เท่ียง เป็นทุกข์ และไม่ใช่ตัวตน (หลักการปฏิบัติพระ

กัมมัฏฐานในพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

สืบค้นจาก https://www.mcu.ac.th/mcutrai/menu2/Article/article_02.htm) 

 
2.4 ความหมายและการออกแบบสัญลักษณ์ 
            2.4.1  ความหมายของการออกแบบสัญลักษณ์ 
                     ส่ือท่ีเป็นภาพสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายภาพ เป็นส่ือท่ีมีบทบาทอย่างมากใน 
ชีวิตประจ าวัน ถ้าเรามองไปรอบๆ ตัวจะเห็นส่ือท่ีเป็นเครื่องหมายภาพปรากฏอยู่ท่ัวไป 
            2.4.2  รูปแบบลักษณะของสัญลักษณ์โดยท่ัวไปภาพสัญลักษณ์ประเภท Pictogram ประกอบด้วย 
                     2.4.2.1  กรอบภาพ (Symbol field) ได้แก่ พื้นท่ีท่ีล้อมรอบรูปภาพสัญลักษณ์ซึ่งเป็น พื้นท่ี
ท่ีอยู่ในอาณาเขตจ ากัด อาจมีรูปร่างหลายลักษณะได้คือ วงกลม สามเหล่ียม ส่ีเหล่ียม หกเหล่ียม หรือแปด
เหล่ียม เป็นต้น 
                  2.4.2.2  รูปภาพ (Figure) ได้แก่ภาพสัญลักษณ์ท่ีแสดงแทนภาพคน สัตว์ส่ิงของต่างๆ 
โดยท่ัวไปท่ีพบเห็นมี 6 ลักษณะคือ  
 

                                 1) Outline รูปร่างท่ีเกิดขึ้นจากการใช้เส้นแสดงโครงภาพ 

 
ภาพที่ 2.8 ตัวอย่าง Outline 
ที่มา : https://www.dnp.go.th 

https://www.mcu.ac.th/mcutrai/menu2/Article/article_02.htm
https://www.dnp.go.th/
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2) Dot Form รูปร่างท่ีเกิดขึ้นจากการใช้จุดประกอบกันเป็นจ านวนมาก 
 

 
ภาพที่ 2.9 ตัวอย่าง Dot Form 
ที่มา : https://www.dnp.go.th 
 
 3) Solid Form รูปร่างทึบ 
     (1) Positive Form ภาพสัญลักษณ์คือ ส่วนท่ีเป็นรูปร่าง 
     (2) Negative Form ภาพสัญลักษณ์คือ ส่วนว่างบนพื้นภาพ 
 

 
ภาพที่ 2.10 ตัวอย่าง Positive Form 
ที่มา : https://www.dnp.go.th 
 

 
ภาพที่ 2.11 ตัวอย่าง Negative Form 
ที่มา : https://www.dnp.go.th 
 

                       2.4.2.3 รูปร่างต่างๆ เหล่านี้อาจแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ตามลักษณะของรูปร่าง ดังนี้ 

 1) รูปทรงธรรมชาติ (Natural Form) เป็นการเลียนแบบรูปทรงจริงใน ธรรมชาติ

โดยอาจมีการเปล่ียนแปลงให้ได้รปูแบบท่ีน่าสนใจในลักษณะลดตัดทอน (Distortion) คือลด ส่ิงท่ีเกินความ

จ าเป็นลงให้เหลือแต่ลักษณะ หรือโครงสร้างทท่ีเห็นว่าส าคัญของรปูทรงไว้หรือต่อเติม เสริมแต่งลวดลายลง

บนรูปทรงธรรมชาติให้ได้รูปแบบท่ีแสดงลวดลายมากกว่าโครงสร้างของรูปทรงนั้นๆ 

 

https://www.dnp.go.th/
https://www.dnp.go.th/
https://www.dnp.go.th/
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ภาพที่ 2.12 ตัวอย่าง Natural Form 
ที่มา : https://www.dnp.go.th 

 2) รูปทรงเลขาคณิต (Geometric Form) รูปทรงท่ีประกอบขึ้นด้วยรูปร่าง 
เรขาคณิต เช่น เส้นตรง เส้นทแยงมุม สามเหล่ียม รูปทรงกรวย ทรงกระบอก เป็นต้น ท้ังนี้จะเป็น รูปทรงท่ี
พัฒนามาจากรูปทรงธรรมชาติ เช่น ภาพคน ใช้วงกลมแทนศีรษะใช้เส้นตรงแสดง แขนและขา เป็นต้น  

 

ภาพที่ 2.13 ตัวอย่าง Geometric Form 
ที่มา : https://www.dnp.go.th 
 
            2.4.3  ประเภทของสัญลักษณ์ 20 ประเภทและภาพสัญลักษณ์ต่างๆ ได้แก ่
                     2.4.3.1 ภาพสัญลักษณ์แหล่งท่องเท่ียวแบ่งตามประเภทของแกล่งท่องเท่ียวดังนี้ 
                               1) ประเภทธรรมชาติประกอบด้วยภาพสัญลักษณ์แสดงลักษณะพื้นท่ีท่ีต้องการ    
จะส่ือความหมาย เช่น น้ าตก ถ้ า 
                               2) ประเภทประวัติศาสตร์-ศาสนาสถาน ประกอบด้วยสัญลักษณ์ท่ีต้องการส่ือว่า มี
พื้นท่ี เช่น เจดีย์ ศาล    
                               3) ประเภทกิจกรรมและแหล่งชุมชน ประกอบด้วยสัญลักษณ์ท่ีต้องการส่ือว่า 

กิจกรรมหรือแหล่งชุมชนอะไรบ้างในพื้นท่ี เช่น สนามกีฬา หมู่บ้านชายแดน เป็นต้น 

                     2.4.3.2 ภาพสัญลักษณ์ส่วนบริการ ประกอบด้วยภาพสัญลักษณ์ของกิจกรรมท่ี ให้บริการ

ภายในส่วนอุทยานแห่งชาติ เช่น ประชาสัมพันธ์หรือศูนย์บริการนักท่องเท่ียว โทรศัพท์ ร้านอาหาร สุขา 

ลานจอดรถ เป็นต้น ภาพสัญลักษณ์ส าหรับแหล่งท่องเท่ียวจัดเป็น (Public Pictogram) ซึ่งใช้เป็นสาธารณะ

ส าหรับนักท่องเท่ียวทุกระดับ ทุกเพศ ทุกวัยและเช้ือชาติดังนั้นจึงต้อง ประกอบด้วยคุณสมบัติดังต่อไปนี้    

                               1) ต้องส่ือความหมายได้ชัดเจน คือมีรูปแบบท่ีเรียบง่ายแล้วเข้าใจง่าย ไม่ให้ 

ความหมายคลุมเครือหรือเป็น 2 นัย เพื่อป้องกันการเข้าใจผิด 

https://www.dnp.go.th/
https://www.dnp.go.th/
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                               2) ต้องเป็นภาพท่ีจ าลองลักษณะเด่นของสถานท่ี หรือกิจกรรมท่ีขึ้นหน้าขึ้น ตาของ

แหล่งท่องเท่ียวนั้น ท่ีคนส่วนใหญ่ดูแล้วสามารถจดจ าได้อย่างรวดเร็วและนาน 

                               3) รูปแบบท่ีต้องชัดเจน สามารถมองเห็นได้ชัดเจนในระยะใกล้และไกล 

                               4) มีความสวยงาม สะดุดตา และเป็นระเบียบ 

                               5) มีความสัมพันธ์สอดคล้องกันในภาพลักษณ์แต่ละภาพ ให้มีความเป็น อันหนึ่งอัน

เดียวกันในสัญลักษณ์ท้ังหมด    

                               6) มีความสัมพันธ์กันดีระหว่างภาพสัญลักษณ์และการจัดองค์ประกอบอื่นๆ ภายใน
แผ่นป้าย 
                                7) สมมารถท าการผลิตได้สะดวกและรวดเร็วโดยวิธีการผลิตท่ีไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน
ช่วยให้ประหยัดเวลาและต้นทุน 
 

 
ภาพที่ 2.14 สัญลักษณ์ประเภทส่ิงอ านวยความสะดวก 

ที่มา : https://www.dnp.go.th 
 

                     สรุป ป้ายส่ือความหมายท่ีใช้ภายในโครงการมีท้ังแบบการบังคับทิศทางในการเข้าออก   

การสัญจร และบอกต าแหน่งของสถานท่ีส าคัญต่างๆ ภายในโครงการ 

 

2.5 แนวความคิดด้านการระบายน  า 

 2.5.1 การระบายน้ า (Drainage) หมายถึง การจัดการน้ าท่ีมากเกินความต้องการออกจาก

พื้นท่ีใดพื้นท่ีหนึ่ง เพื่อให้สภาพเหมาะสมต่อการใช้งานตามวัตถุประสงค์ (ข้อมูลจากเอกสาร

ประกอบการสอนวิชาการจัดการน้ า) 

 การปรับปรุงสภาพทางระบายน้ า เพื่อให้น้ าท่ีท่วมทะลักสามารถไหลไปตามล าทางน้ าได้

สะดวกหรือช่วยให้กระแสน้ าไหลเร็วยิ่งขึ้น อันเป็นการบรรเทาความเสียหายจากน้ าท่วมขังได้ โดยใช้

https://www.dnp.go.th/
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วิธีการดังนี้ ขุดลอกท่อระบายน้ าให้น้ าไหลสะดวก ก าจัดวัชพืช และรื้อท าลายส่ิงกีดขวางทางน้ าไหลให้

ออกไปจนหมดส้ิน ให้หาแนวทางขุดท าทางระบายน้ าใหม่เป็นล าน้ าสายตรงให้น้ าไหลสะดวก 

          2.5.1.1 การระบายน้ าใต้ผิวดิน (Subsurface drainage)  

        หมายถึง การจัดการน้ าส่วนท่ีเป็นอิสระ (Free water) ท่ีอยู่ในดินบริเวณ

เขตรากพืชออกจากดินโดยการสร้างความแตกต่างของระดับน้ าใต้ผิวดินขึ้น เพื่อให้น้ าดังกล่าวไหล

ออกจากดินไปสู่ท่อระบายน้ าหรือคูระบายน้ า จนกระท่ังผิวดินช้ันท่ีอิ่มตัวไปด้วยน้ ามีความช้ืนลดลง 

เหมาะกับความต้องการของพืช 

        ระบบระบายน้ าใต้ดิน คือ อาคารระบายน้ าต่างๆ ท่ีจัดวางไว้เพื่อท าหน้าท่ี

ระบายน้ าใต้ดินออกไปสู่ท่ีท้ิงน้ า ระบบระบายน้ าใต้ดินท่ีใช้กันอยู่ท่ัวไปมีอยู่ 5 แบบคือ 

1) ท่อระบายน้ าแบบขนาน (Gridiron or parallel) เป็นระบบระบายน้ า 

ท่ีเหมาะจะน ามาใช้กับพื้นท่ีท่ีมีลักษณะเป็นรูปส่ีเหล่ียม เนื้อดินสม่ าเสมอลักษณะการระบายน้ าแบบนี้

จะฝังท่อระบายน้ าเป็นระยะๆ โดยท่อน้ าจะต้ังฉากกับท่อประธาน (Main line) และท่อประธานจะท า

หน้าท่ีรับน้ าจากท่อระบายน้ าไปยังท่ีท้ิงน้ า (Out let) 

 

 
ภาพที่ 2.15 ระบบการระบายน้ าใต้ผิวดิน แบบท่อ  

ที่มา : https://pirun.kps.ku.ac.th 
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2) ระบบก้างปลา (Herringbone System) ระบบระบายน้ าแบบนี้ 

เหมาะส าหรับพื้นท่ีท่ีมีลักษณะของพื้นท่ีเป็นร่องระบายน้ าแบบธรรมชาติแบบต้ืนๆ และมีความลาดเท

ของพื้นท่ีท่ีลาดมาหากันท้ังสองข้าง การวางท่อระบายน้ านี้จะคล้ายกับระบบท่อขนานจะต่างกันท่ี

ระบบก้างปลาจะต่อท่อระบายน้ าท ามุมกับท่อประธานมีลักษณะคล้ายก้างปลา 

3) ระบบท่อประธานคู่ (Double Main System) การระบายน้ าระบบนี้ 

เหมาะส าหรับพื้นท่ีมีลักษณะเป็นร่องน้ าธรรมชาติแบบต้ืนๆ โดยมีความลาดเทของพื้นท่ีท่ีลาดมาหา

กันท้ังสองด้าน ลักษณะคล้ายรูปตัววี การระบายน้ าจะแบ่งออกเป็น 2 แปลง โดยใช้จุดกึ่งกลางของ

ร่องระบายน้ าเป็นเส้นแบ่งเขต การวางท่อจะดัดแปลงมาจากระบบก้างปลา ต่างกันท่ีระบบประธานคู่ 

จะใช้ท่อประธานรับน้ าจากท่อระบายน้ าในแปลงท่อละฝ่ัง โดยวางท่อประธานไว้ตรงกลางระหว่างร่อง

น้ าจ านวน 2 ท่อ เพื่อไว้รับน้ าจากท่อระบายน้ าในพื้นท่ี 

 

 
ภาพที่ 2.16 ระบบการระบายน้ าแบบใต้ดินแบบต่างๆ 
ที่มา : https://pirun.kps.ku.ac.th 
 

4) ระบบไร้รูปแบบ (Random System) ระบบระบายน้ าแบบนี้จะใช้กับ 
พื้นท่ีท่ีมีแอ่งน้ ากระจายอยู่ท่ัวพื้นท่ี และไม่ต้องการวางระบบระบายน้ าท่ัวท้ังพื้นท่ี เพื่อลดต้นทุนใน
การสร้างระบบระบายน้ า การระบายน้ าจะต่อท่อประธานเช่ือมโยงไปยังแอ่งน้ า แต่ละจุดท่ีกระจายตัว
อยู่ในพื้นท่ี และในแอ่งน้ าแต่ละจุดจะมีท่อระบายน้ าเช่ือมต่อกับท่อประธาน เพื่อระบายน้ าจากแอ่งสู่
ท่อประธาน 
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ภาพที่ 2.17 ระบบระบายน้ าแบบไร้รูปแบบ 
ที่มา : https://pirun.kps.ku.ac.th 
 

5) ระบบสกัดกั้น (Interception System) ระบบระบายน้ าแบบนี้จะใช้ 

กับพื้นท่ีท่ีมีน้ าใต้ดินไหลซึมมาจากท่ีสูงเข้ามาในพื้นท่ี การระบายน้ าระบบนี้จะสกัดกั้นการไหลซึมของ

น้ าซึ่งไหลในทางราบเหนือช้ันดินท่ีซึมผ่านได้ยาก และมีระดับสูงอยู่ใกล้ระดับผิวดิน การระบายน้ า

ลักษณะแบบนี้ จะท าโดยการวางท่อระบายน้ าไว้บนช้ันดินท่ีน้ าซึมผ่านไหลได้ยาก ในแนวขนานท่ีมี

น้ าซึมออกมาและให้มีความลาดเทของท่อไปทางด้านท้ิงน้ า เป็นการสกัดกั้นไม่ให้ไหลเข้าพื้นท่ี 

 

 
ภาพที่ 2.18 ระบบระบายน้ าแบบสกัดกั้น  

ที่มา : https://pirun.kps.ku.ac.th  

https://pirun.kps.ku.ac.th/
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  2.5.4.2 การระบายน้ าบนพื้นท่ีราบ 

            ท่ีราบเพื่อการใช้สอยส่วนใหญ่ เช่นสนามกีฬา คอร์ดกีฬา เฉลียง ลาน 

สวนบนดาดฟ้าฯลฯ เหล่านี้ต้องการพื้นท่ีท่ีราบและแห้งตามท่ีราบจริงๆ น้ าจะไม่ระบาย ดังนั้นจึงต้อง

เอียงพื้นท่ีเล็กน้อยให้ลาดไปสู่ทางระบายน้ า (เดชา บุญค้ า, 2538)  

           การระบายน้ ามีหลายวิธีดังนี้ 

1) ระนาบเอียง (Slope Plane) เพียงแต่ลาดเอียงลงไปข้างใดข้างหนึ่ง  

เพื่อให้ไหลพ้นจากพื้นท่ีทางด้านต่ าอาคารจะต้ังอยู่ทางด้านสูงของระนาบ เพื่อป้องกันน้ าท่วมอาคาร

วิธีนี้ง่ายสุดโดยเฉพาะเมื่อน้ าท่ีระบายออกไปนั้น สามารถซึมลงไปในภูมิทัศน์บริเวณนั้นแต่ก็มีปัญหาใน

เรื่องการรวมน้ า เพราะน้ าจะไหลกระจายไปตามทางของด้านท่ีลดลง 

2) ระนาบเอียงและแอ่ง (Sloping plane with valley) เริ่มโดยการ 

เอียงระนาบจากด้านอาคาร เมื่อห่างออกไประยะหนึ่งลาดขึ้น ท าให้เกิดแอ่งตรงกลางและแอ่งนี้จะรับ

น้ าให้ไหลไปสู่ทางระบายน้ า 

3) ระบบกรวย (Funnel system) จะมีรูระบายอยู่ประมาณกลาง 

บริเวณแล้วท าระดับทุกๆ ด้านให้ลาดมาสู่รูระบายน้ าปกติในชุมชนหนาแน่นจะใช้วิธีนี้ เพราะส่วนใหญ่

จะมีอาคารล้อมรอบ ข้อเสียของวิธีนี้คือ ต้องใช้ระบบท่อท่ีมีราคาแพงและเส่ียงต่อน้ าท่วมถ้าท่อตัน

เนื่องจากไม่มีการจัดการทางระบายน้ าเผ่ือไว้ 

  2.5.4.3 ช่องระบายน้ า หมายถึง ช่องท่ีรวมน้ าจากผิวดินแล้วน าน้ าไปตามท่อท่ี

ฝังอยู่ใต้ผิวดินสู่ท่ีท้ิงน้ าไม่ใช้ระบบท่ีใช้ระบายน้ าท่ีขังอยู่ใต้ดินปกติช่องระบายน้ ามีอยู่ 5 ชนิดใหญ่คือ 

1) ช่องระบายน้ าจากบริเวณ (Area Drain) หมายถึงช่องรับน้ าท่ีรวม 

จากบริเวณเฉพาะแห่งใดแห่งหนึ่งลงสู่ท่อใต้ดิน จุดท่ีต้ังของท่อระบายน้ าจากบริเวณจะต้องต้ังอยู่ในจุด

ต่ าสุดของบริเวณ และมีตะแกรงปิดหน้าเพื่อดักผงขยะและกันการเหยียบ 

2) บ่อดักน้ า (Catch Basin) เหมือนช่องระบายน้ าบริเวณข้างต้น 

เพียงแต่มีบ่อท่ีมีก้นบ่อท่ีลึกต่ ากว่าปากท่อระบายออกเพื่อรับตะกอนกันท่อตัน บริเวณท่ีควรใช้จึงควร

เป็นท่ีท่ีมีตะกอนท่ีเกิดจากการกัดเซาะมากหรือเป็นบริเวณท่ีมีฝุ่นมาก 

3) รางระบายน้ าแบบฝรั่งเศส (French Drain) เป็นรางตัดน้ ารูปยาว 

ส าหรับดักน้ าตามขอบพื้นท่ีท่ีเป็นรูปยาว เมื่อรับน้ าแล้วจึงปล่อยเข้าท่อต่อไป 

4) ท่อลอด (Culvert) คือท่อท่ีฝังลอดถนนหรือทางเท้า เพื่อระบายน้ า 

อีกข้างหนึ่งไปยังอีกข้างหนึ่งของถนน 
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  ดังนั้น ระบบการระบายน้ ามีหลายแบบให้เลือกใช้ การเลือกใช้รูปแบบระบบระบายน้ า
ควรค านึงถึงสภาพของบริเวณและลักษณะพื้นท่ีของโครงการ เช่น ท่อระบายน้ าแบบขนานเป้นระบบ
ระบายน้ าท่ีเหมาะจะน ามาใช้กับพื้นท่ีท่ีมีลักษณะเป็นร่องน้ าธรรมชาติอื่นๆ โดยมีความลาดเทของ
พื้นท่ีลาดเทมาหากันสองด้าน ลักษณะคล้ายรูปตัววีเป็นต้น 

 
2.6 กรณีศึกษา 
         2.6.1 กรณีศึกษาท่ี1 วัดธรรมมงคล  
       2.6.1.1 ข้อมูลพื้นท่ีโครงการกรณีศึกษาวัดธรรมมงคล วัดธรรมมงคลมีช่ือเดิมว่าวัดป่าสะแก 
เพราะบริเวณวัดเมื่อก่อนมีต้นสะแกมาก ต่อมาภายหลังได้ต้ังช่ือเป็นทางการตามนามผู้ถวายว่า “วัดธรรมมงคล 
เถาบุญญนนท์วิหาร” ต้ังอยู่เลขท่ี ๑๓๒ ถนนสุขุมวิท ซอย 101 ตรอกปุณณวิถี 20 เขตพระโขนง กรุงเทพฯ  
ปัจจุบันมีเนื้อท่ีท้ังหมด 32 ไร่ เป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2506 เนื่องจากคหบดีเจ้าของท่ีดิน
แห่งนี้คือ นายเถา-นางบุญมา อยู่ประเทศ มีเจตจ านงท่ีจะมอบท่ีดินแปลงนี้ถวายพระสงฆ์ ให้สร้างเป็นวัดในช่วง
ชีวิตของตน และเคยถวายพระไปแล้วหลายครั้งแต่ทุกครั้งก็ได้รับความผิดหวัง เมื่อเวลาผ่านไปหลายปี พระครู
ญาณวิริยะ หรือ พระเทพเจติยาจารย์ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ได้มาปักกลดอยู่ท่ีป่าสะแกนี้ ประชาชนบ้าน
ใกล้ไกล มีความศรัทธาเล่ือมใส ในจริยะวัตรของท่าน จึงพากันมาท าบุญและฟังธรรม รักษาศีล นั่งสมาธิ จาก
จ านวนน้อยก็เพิ่มมากขึ้นทุกวัน เจ้าของท่ีดินเกิดความศรัทธาเล่ือมใส จึงถวายท่ีดินให้ท่าน โดยมีจิตมุ่งมั่นและ
วัตถุประสงค์ ท่ีจะให้สถานท่ีปฏิบัติธรรมแห่งนี้เป็นวัดให้จงได้ ด้วยพลังศรัทธาของประชาชนและเจ้าของท่ีดิน
จึงได้ร่วมกันท าบุญเรื่อยมา ในท่ีสุดก็เป็นวัดธรรมมงคลท่ีสวยงามอลังการ 
 

 
ภาพที่ 2.19 วัดธรรมมงคลเถาบุญญนนทวิหาร 
ที่มา : https://th.wikipedia.org 
 

https://th.wikipedia.org/
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                  2.6.1.2 การแบ่งพื้นท่ีภายในบริเวณได้ท าการแบ่งพื้นท่ีตามการใช้สอยได้ 3 พื้นท่ีดังนี้  
                            1) บริเวณพื้นท่ีสาธารณะประโยชน์ ด้านหน้าโครงการ แบ่งเป็น การก่อสร้าง
ภูมิทัศน์ดาดแข็งและสถาปัตยกรรม ได้แก่ พระมหาเจดีย์ ป้ายบอกทางภายในโครงการ และเส้นทาง
สัญจรภายในโครงการ  
                             2) บริเวณพุทธาวาส ศาลาพระพุทธมงคลธรรมเสรีไทย ศาลาพระอวโลกิเตศวร
โพธิสัตว์ และบ่อน้ า  
                             3) บริเวณสังฆาวาส บริเวณด้านหลังโครงการ ประกอบด้วย พื้นท่ีวิปัสสนา
กรรมฐาน และหมู่กุฏิสงฆ์ 
 

 
ภาพที่ 2.20 บริเวณโดยรอบวัดธรรมมงคล 
ที่มา : https://baagklong.com 
 

 
ภาพที่ 2.21 สัญลักษณ์บอกทางสัญจรภายในโครงการ 
ที่มา : https://www.kan.in.th/index.php 

https://baagklong.com/
https://www.kan.in.th/index.php
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        2.6.1.3 การออกแบบงานในส่วนวัสดุดาดแข็งและวัสดุดาดอ่อน แบ่งได้ 2 ชนิด ดังนี้ 

                           1) การก่อสร้างภูมิทัศน์ดาดแข็ง เช่น ป้ายบอกทางภายในโครงการ เส้นทาง

สัญจรภายในโครงการ พื้นทางเดินเท้า  

                           2) การก่อสร้างภูมิทัศน์ดาดอ่อน คือ การใช้พรรณไม้ในการตกแต่งและมีการ
จัดภูมิทัศน์บริเวณรอบๆ ท าให้เกิดความโดดเด่น 
 
ตารางที่ 2.1 การสรุปแนวคิดและกรณีศึกษา เพื่อน าไปใช้ในโครงการ 

หัวข้อประเด็นในการศึกษา ข้อสรุปประเด็นการศึกษาในการน าไปใช้ 
1. การแบ่งพื้นท่ีในโครงการ 

 

 

 

 

การแบ่งพื้นท่ีออกเป็น 3 ส่วน  
1. บริเวณพื้นท่ีสาธารณะประโยชน์ อยู่บริเวณด้านหน้า 
บริเวณวัดเป็นพื้นท่ีโล่ง  
2.บริเวณเขตพุทธาวาส บริเวณส่วนกลาง ประกอบด้วย 
ศาลาประดิษฐานองค์พระ ศาลาพระพุทธมงคลธรรม
เสรีไทย ศาลาพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ และบ่อน้ า  
3.บริเวณเขตสังฆาวาส บริเวณส่วนหลังประกอบด้วย 
พื้นท่ีวิปัสสนากรรมฐาน และหมู่กุฏิสงฆ์ 

2. การเลือกใช้วัสดุดาดแข็ง ใช้วัสดุท่ีแข็งแรง ทนทาน มีอายุการใช้งานท่ียาวนาน สี
ของวัสดุมีความใกล้เคียงธรรมชาติและดูแลรักษา ง่าย 
เช่น ป้ายบอกทางสัญจรท่ีเป็นเสาเหล็กเพราะ พื้นท่ี
โครงการมีการสัญจรท่ียังไม่เป็นระบบ   ถังขยะท่ีมีฝา
ปิดเพราะพื้นท่ีโครงการมีการท้ิงขยะท่ีไม่เป็นจุด ท่ี
แน่นอน ท าให้ส่งกล่ิน ไฟส่องสว่างเพราะพื้นท่ี โครงการ
มีการติดกับชุมชน จ าเป็นต้องติดต้ังไฟส่องสว่างเพื่อให้
เกิดความ ปลอดภัยแก่พื้นท่ี 

3. การเลือกใช้วัสดุดาดอ่อน การใช้พรรณไม้ในพุทธประวัติ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ 
พรรณไม้ท่ีหายาก และมีความส าคัญต่อพุทธศาสนา 
เน้นการใช้พรรณไม้ท่ีดูแลรักษาง่าย 

4. การสัญจร มีการแบ่งชนิดของการสัญจรและการเข้าถึงพื้นท่ีอย่าง
ชัดเจน เช่นเส้นทางการสัญจรโดยรถยนต์ รถจักรยานยนต์ 
จักรยาน และทางเดินเท้า ทุกลักษณะการสัญจร
สามารถเช่ือมโยงเข้าสู่เส้นทางหลัก 
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2.6.2 กรณีศึกษาท่ี2 วัดปัญญานันทาราม  

        2.6.2.1 ข้อมูลพื้นท่ีโครงการ กรณีศึกษาวัดปัญญานันทาราม เดิมเป็นท่ีดินของ นายพิชิต - นาง

จ ารัส ทองสีม่วง ต่อมาในปี พ.ศ.2528 ได้ถวายท่ีดิน 6 ไร่ แก่คณะสงฆ์โดยมีพระเฉลิม ปภสฺสโร เป็น

ผู้รับมอบ และก่อตั้งเป็น “ส านักสงฆ์สนเฒ่า” แต่ต่อมาขาดพระภิกษุดูแลไปช่วงระยะหนึ่ง นางบุญส่ง 

โพธิจันทร์ จึงได้ประสานงานและร่วมกันถวายที่ดินและส านักสงฆ์นี ้แด่ พระเทพวิสุทธิเมธี  

(หลวงพ่อปัญญานันทะ) องค์ประธานศูนย์สืบอายุพระพุทธ ศาสนา วัดชลประทานรังสฤษฏ์  

( ที่ระลึก  80 ปี  ปัญญานันทะ) เมื่อวัน ที่ 29 ธันวาคม 2535 และได้รับอนุญาตจัดตั้งวัด

ชื ่อ  วัดปัญญานันทาราม เมื่อวันท่ี 31 มกราคม 2537 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ 2 

พฤษภาคม พ.ศ.2545 เป็นการศึกษาลักษณะการออกแบบท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะและการศึกษา

แนวคิดการออกแบบ รูปแบบและองค์ประกอบต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 
ภาพที่ 2.22 แผนท่ีวัดปัญญานันทาราม 
ที่มา : https://www.dhammajak.net  
         

https://www.dhammajak.net/
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        2.6.2.2 การแบ่งพื้นท่ีภายในวัดแบ่งออกเป็นพื้นท่ีสาธารณะประโยชน์ เขตพุทธาวาสและ
สังฆาวาส พื้นท่ีสาธารณะประโยชน์ต้ังอยู่ทิศตะวันออก เขตพุทธาวาสต้ังอยู่ทิศใต้ มีการจัดพื้นท่ีเขต
สังฆาวาสอยู่ทางทิศเหนือของวัดเพื่อใช้ส าหรับการปฏิบัติธรรมและการเจริญวิปัสสนา 
 

 
ภาพที่ 2.23 พื้นท่ีปฏิบัติธรรมวัดปัญญานันทาราม 
ที่มา : https://www.watpanya.org 
 

 
ภาพที่ 2.24 พื้นท่ีฟังธรรมวัดปัญญานันทาราม 
ที่มา : https://www.watpanya.org  

https://www.watpanya.org/
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ภาพที่ 2.25 พื้นท่ีเดินจงกรมรอบพุทธคายาจ าลอง 
ท่ีมา : https://www.watpanya.org 
 

 
ภาพที่ 2.26 พื้นท่ีเดินจงกรม 
ที่มา : https://www.watpanya.org 
 
 
 
 
 
 

https://www.watpanya.org/
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        2.6.2.3 การออกแบบงานในส่วนใหญ่วัสดุดาดแข็งและวัสดุดาดอ่อน แบ่งออกได้ 2 ชนิด ดังนี้ 
                  1) การก่อสร้างภูมิทัศน์ดาดแข็งอยู่บริเวณพุทธคยาจ าลอง ทางเดินเท้ามีการใช้วัสดุ
เป็นทรายล้าง มีบ่อน้ า ติดต้ังระบบให้แสงสว่างเวลากลางคืนเพื่อความปลอดภัยและเกิดความสวยงาม 
                  2) การก่อสร้างภูมิทัศน์ดาดอ่อนบริเวณพุทธคยาจ าลอง ซึ่งต้ังอยู่บริเวณทิศตะวันออก 
คือสถานท่ีจ าลองมาจากพุทธคยาของจริงในประเทศอินเดียเป็นที่ตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึง
เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธ รวมท้ังบริเวณรอบพุทธคยาจ าลองยังเปิดให้ประชาชนเข้าไปนั่งสมาธิ
และฟังธรรมได้หรือหากใครต้องการเดินจงกรมก็สามารถท าได้เช่นกัน 
 
ตารางที่ 2.2 การสรุปแนวคิดและกรณีศึกษา เพื่อน าไปใช้ในโครงการ 

หัวข้อประเด็นในการศึกษา ข้อสรุปประเด็นการศึกษาในการน าไปใช้ 

1. การแบ่งพื้นท่ีในโครงการ 

 

 

 

 

การแบ่งพื้นท่ีออกเป็น 3 ส่วน คือ 
1. เขตพุทธาวาส อยู่บริเวณทิศใต้เป็นพื้นท่ีส าหรับ
พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนใช้ประกอบศาสนพิธี
ประกอบด้วยสถาปัตยกรรมหลักส าคัญๆท่ีเกี่ยวเนื่องกับ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพิธีกรรมต่างๆ 
2. เขตสังฆาวาส อยู่บริเวณทิศเหนือ เป็นบริเวณส่วน
หนึ่งของวัดท่ีก าหนดไว้ให้เป็นท่ีอยู่อาศัยของพระภิกษุ 
เพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจส่วนตัว พื้นท่ีบริเวณนี้จึง
มักมีขอบเขตท่ีมิดชิด 
3. เขตธรณีสงฆ์ อยู่บริเวณทิศตะวันออก เป็นเขตพื้นท่ี
ส าหรับใช้สอยในเชิงสาธาระณะประโยชน์ในลักษณะ
ต่างๆ 

2. การเลือกใช้วัสดุดาดแข็ง ใช้วัสดุท่ีแข็งแรง ทนทาน มีอายุการใช้งานท่ียาวนาน สี
ของวัสดุมีความใกล้เคียงธรรมชาติและดูแลรักษา ง่าย 
เช่น ป้ายบอกทางสัญจรท่ีเป็นเสาเหล็กเพราะ พื้นท่ี
โครงการมีการสัญจรท่ียังไม่เป็นระบบ ถังขยะท่ีมีฝาปิด
เพราะพื้นท่ีโครงการมีการท้ิงขยะท่ีไม่เป็นจุด ท่ีแน่นอน 
ท าให้ส่งกล่ิน ไฟส่องสว่างท าให้เกิดความปลอดภัยและ
สวยงาม 

3. การเลือกใช้วัสดุดาดอ่อน การใช้พรรณไม้ในพุทธประวัติ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ 
พรรณไม้ท่ีหายาก และมีความส าคัญต่อพุทธศาสนา 
เน้นการใช้พรรณไม้ท่ีดูแลรักษาง่าย 
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ตารางที่ 2.2 การสรุปแนวคิดและกรณีศึกษา เพื่อน าไปใช้ในโครงการ (ต่อ) 
4. การสัญจร มีการแบ่งชนิดของการสัญจรและการเข้าถึงพื้นท่ีอย่าง

ชัดเจน เช่น เส้นทางการสัญจรโดยรถยนต์ รถจักรยานยนต์
และจักรยาน ทุกลักษณะการสัญจรสามารถเช่ือมโยง
เข้าสู่เส้นทางหลัก 

 
ตารางที่ 2.3  การสรุปแนวคิดและกรณีศึกษา เพื่อน าไปใช้ในโครงการ  

หัวข้อในการศึกษา รายละเอียด 

1. วัดไทย 

 

องค์ประกอบพื้นฐานภายในวัด 

 

 

พื้นท่ีภายในวัดควรมีบรรยากาศท่ีรมรื่น มีความสงบ การปลูก

ต้นไม้ต้องมีความกลมกลืนและมีระยะท่ีเหมาะสมกับตัวอาคาร 

เขตพุทธาวาส เป็นบริเวณท่ีใช้ส าหรับประกอบกิจกรรมและ

พิธีต่างๆ ต้องการความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวกสะอาด 

เขตสังฆาวาสเป็นบริเวณท่ีใช้ส าหรับเป็นท่ีพักและนอนของ

พระสงฆ์ต้องการความสงบรมรื่น เขตธรณีสงฆ์ เป็นบริเวณท่ี

ใช้ส าหรับเอื้อประโยชน์ใช้สอยในเชิงสาธารณะประโยชน์ 

2. แนวการพัฒนาองค์ประกอบภูมิทัศน ์

พืชพันธุ์ 

 

 

การใช้ในระดับพื้น ได้แก่การใช้ระดับผนังการใช้ระดับ
เพดานและลักษณะของการน ามาใช้ในการตกแต่ง 

วิธีการท่ีจะน าวัสดุพืชพันธุ์ต่างๆ มารวมกันเพื่อให้เกิด
ความสวยงามได้ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันความสมดุล
ความขัดแย้งและความเรียบง่ายการเลือกใช้ชนิดของต้นไม้ 
ได้แก่ ชนิดของต้นไม้ท่ีไม่ก่อให้เกิดปัญหาประโยชน์ใช้สอย
และความสวยงาม 
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ตารางที่ 2.3  การสรุปแนวคิดและกรณีศึกษา เพื่อน าไปใช้ในโครงการ (ต่อ) 
หัวข้อในการศึกษา รายละเอียด 

3. แนวทางการพัฒนาองค์ประกอบ 
ม้านั่ง เก้าอี้ ท่ีใช้งานสาธารณะ 
 
 
 

มีข้อจ ากัดในการใช้สอยเพียงในเรืองความรู้ และขนาด
ความกว้างของท่ีนั่งอยู่ในระหว่าง 0.40 - 0.50 เมตร และ
ความกว้างมีขนาด 0.25 เมตร เป็นอย่างน้อยตรงตามการ
ใช้สอยมีความทนทานต่อการใช้สอยและสภาพอากาศมี
สภาพท่ีกลมกลืนกับภูมิทัศน์โดยรอบหากเป็นไปได้ควรใช้
วัสดุท่ีเป็นวัสดุพื้นเมืองท่ีนั่งพักผ่อนคลายจ าเป็นต้องเว้น
ระยะห่างจากขอบเขตทางสัญจรออกประมาณ 1.50 เมตร 
เป็นอย่างน้อยความชัดเจน ได้แก่ ขนาด สี ความสูงและ
ฉากหลังของป้ายรวมถึงตัวอักษร 

4. ป้าย 

 

ป้ายควรจะอยู่ในระดับสายตา หรือระดับเหนือศรีสะ
มนุษย์ มักมีความสูง 1.70 - 1.20 เมตร พื้นระดับขอบล่าง
ของป้ายต าแหน่งของป้ายควรจัดระยะและเรียบ ไม่ให้กีด
ขวางทางสัญจรเป็นอุปสรรคต่อผู้ท่ีผ่านมา 

5. ถังขยะ  มีรูปแบบท่ีกลมกลืน เป็นส่วนหนึ่งของทางเดินหรือ
บริเวณ และเป็นส่วนประดับทางเดินเท้าให้ดูสวยงาม ถ้า
สามารถรวมถังขยะเข้ากับส่ิงประกอบภูมิทัศน์อื่นๆ ความ
สูงท่ีพอเหมาะส าหรับการท้ิงขยะระหว่าง 0.80 - 1.00 
เมตรท่ีต้ังของถังขยะ ควรอยู่ในต าแหน่งท่ีมีคนใช้งานมาก 
การจัดวางต้องไม่ขีดขวางจราจร และเข้าถึงได้ง่ายด้วย 

6. แนวทางการพัฒนาองค์ประกอบ
ภูมิทัศน์  

การเลือกชนิดต่างๆ ของไฟฟ้า เช่น ระดับความสูง - ต่ าของ
ไฟฟ้าให้แสงสว่างการใช้งานและความกลมกลืนกับส่ิง
ประกอบภูมิทัศน ์

7. ไฟฟ้าให้แสงสว่าง สามารถจะออกแบบเสาไฟฟ้าให้สามารถใช้ประโยชน์อย่าง
อื่น  ๆ

 



    บทที่ 3 

การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 
 

  ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่โครงการออกแบบภูมิทัศน์วัดสายสุวพรรณ เพื่อน าข้อมูลไป
ประกอบกับการออกแบบโครงการ จึงจ า เป็นต้องทราบข้อมูลต่างๆ และน ามาวิเคราะห์อ าเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบหรือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้ตรง
ตามวัตถุประสงค์ที ่วางไว้ซึ ่ง จะส่งผลท าให้พื ้นที ่โครงการนั ้นมีความสมบูรณ์ใช้พื ้นที ่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้น การศึกษาข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลระดับจุลภาค 
ดังน้ี 
 
3.1 ศึกษาข้อมูลพื้นที่โครงการ 
     3.1.1 ข้อมูลทัว่ไปของวัดสายสุวพรรณ 
         3.1.1.1 ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ วัดสายสุวพรรณ ต าบลคลองสี่ อ าเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี มีขนาดพื้นที่ของวัดสายสุวพรรณทั้งหมด 50 ไร่ โดยแบ่งเป็นพื้นที่ออกแบบภูมิทัศน์วัด
สายสุวพรรณจ านวน 25 หรือประมาณ 40,000 ตารางเมตร 
 
  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

36 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์วัดสายสุวพรรณ (ส่วนหลัง) 

แสดง : ทิศทางลมและแสง ภาพที่ 3.1 

สัญลักษณ์ :        ดวงอาทิตย์            ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ้
                      ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 
                      ทศิทางโคจรดวงอาทิตย์ 
                                     

 

ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้                  

ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ                  
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3.2 ลักษณะภูมิอากาศ  
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 

 
แผนภูมิ 3.1 อุณหภูมิในช่วงปี พ.ศ.2556 - 2560 
ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา สถานีปทุมธานี (2560) 
  
 3.1.3 อุณหภูมิในช่วงปี พ.ศ.2556 - 2560 จากการศึกษาข้อมูลลมประจ าฤดูกาล จากกรม
อุตุนิยมวิทยาได้ข้อสรุปว่า 
  3.1.3.1 อุณหภูมิต่ าสุดในเดือนมกราคม เฉลี่ย 19.56 องศาเซลเซียส 
  3.1.3.2 อุณหภูมิสูงสุดในเดือนพฤษภาคม เฉลี่ย 37.88 องศาเซลเซียส 
  3.1.3.3 อุณหภูมิเฉลี่ยจากเดือนมกราคม ธันวาคม เฉลี่ย 29.60 องศาเซลเซียส 
                       เนื่องจากจังหวัดปทุมธานีอยู่ในพื้นที่ลุ่มของภาคกลาง มีแม่น้ าเจ้าพระยาไหล
ผ่าน และได้รับกระแสลมฝ่ายใต้จากทะเลเป็นประจ้า จึงท าให้อากาศไม่ค่อยจะร้อนอบอ้าวมากนักในช่วง
ฤดูร้อน ส่วนในฤดูหนาวก็ไม่ค่อยจะหนาวจัด อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 28 - 30 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 
32 - 34 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ย 24 - 26 องศาเซลเซียส เดือนเมษายนเป็นเดือนที่มีอากาศ
ร้อนอบอ้าวที่สุดในรอบปีส่วนฤดูหนาวอากาศจะหนาวที่สุดในเดือนธันวาคมและเคยตรวจวัดอุณหภูมิต่ า
ที่สุดได้ 11.5 องศาเซลเซียสเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2542 ส่วนอุณหภูมิสูงที่สุดวัดได้ 41.0 องศาเซลเซียส 
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ควรปลูกไม้ที่ทนอุณหภมูิ 19.56 - 37.88 องศาเซลเซียส  
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สงูสดุ ต ่ำสดุ เฉล่ีย
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ความชื้นสัมพทัธ์ (%) 

 
แผนภูมิ 3.2 ปริมาณความชื้นสัมพัทธ์ในช่วงปี พ.ศ.2556 - 2560  
ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา สถานีปทุมธานี (2560) 
  
 3.1.4 ปริมาณความชื้นสัมพัทธ์ในช่วงปี พ.ศ.2556 - 2560 จากการศึกษาข้อมูลลมประจ า
ฤดูกาล จากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ข้อสรุปว่า 
  3.1.4.1 ความช้ืนสัมพัทธ์ต่ าสุดในเดือนธันวาคม คือ ร้อยละ 37.4 
  3.1.4.2 ความช้ืนสัมพัทธ์สูงสุดในเดือนเมษายน คือ ร้อยละ 95.8 
  3.1.4.3 ความช้ืนสัมพัทธ์เฉลี่ยจากเดือนมกราคม ธันวาคม คือ ร้อยละ 65.3 
                                 จากการศึกษาพื้นที่โครงการ ตั้งอยู่จังหวัดปทุมธานี พบว่ามีความชื้นสัมพัทธ์
มีปริมาณที่สูง จึงมีผลต่อการให้น้ าแก่พืชพรรณต่างๆ ในช่วงปีที่มีความชื้นสัมพัทธ์สูงสุด ไม่ควรให้น้ ามากนัก 
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ปริมาณน้้าฝน (มิลลิเมตร) 

 
แผนภูมิ 3.3 ปริมาณน้ าฝนในช่วงปี พ.ศ.2556 - 2560 
ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา สถานีปทุมธานี (2560)  
 
 3.1.5 ปริมาณน้ าฝนในช่วงปี พ.ศ.2556 - 2560 จากการศึกษาข้อมูลลมประจ าฤดูกาล จาก
กรมอุตุนิยมวิทยาได้ข้อสรุปว่า 
  3.1.5.1 ปริมาณน้ าฝนต่ าสุดในเดือนมกราคม คือ 10.5 มิลลิเมตร 
  3.1.5.2 ปริมาณน้ าฝนสูงสุดในเดือนกันยายน คือ 313.68 มิลลิเมตร 
  3.1.5.3 ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยจากเดือนมกราคม ธันวาคม คือ 97.37 มิลลิเมตร 
                     เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงที่มรสุมตะวันตก
เฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทย ร่องความกดอากาศต่ าที่พาดผ่านบริเวณภาคใต้ของประเทศไทยจะเลื่อน
ขึ้นมาพาดผ่าน บริเวณภาคกลาง และภาคเหนือเป็นล าดับในระยะนี้ท้าให้มีฝนตกชุกขึ้นตั้งแต่กลางเดือน
พฤษภาคมเป็นต้นไปโดยเดือนกันยายนเป็นเดือนที่มีฝนตกชุกที่สุดในรอบปีและเป็นช่วงที่มีความชื้นสูง 
 
3.2 ศึกษาลักษณะดิน 
 3.1.6 ลักษณะดิน 
                  พื้นที่จังหวัดส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวจัด สภาพดินเป็นกรด
ปานกลางถึงเป็นกรดจัด มี pH ประมาณ 6 - 4 ซึ่งเป็นลักษณะของดินเปรี้ยว โดยจ าแนกได้ดังนี ้
                  3.1.6.1 ดินเปรี้ยวน้อยมีเนื้อที่ 35,964.06 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.20 

                  3.1.6.2 ดินเปรี้ยวปานกลาง 426,292.54 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 61.58 

                  3.1.6.3 ดินเปรี้ยวจัด 229,991.04 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 33.22 ซึ่งสภาพพื้นที่ดังกล่าวท า
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ให้ไม่เหมาะสมกับการปลูกพืชไร่ และการปลูกข้าวได้ผลผลิตต่ า ซึ่งต้องมีการปรับปรุงโดยการใช้ปูน
ขาว หรือปูนมาร์ลควบคู่กับการใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อให้การเพาะปลูกได้ผลผลิตดีขึ้น พื้นที่ดินเปรี้ยว พบมาก
ที่อ าเภอหนองเสือ อ าเภอคลองหลวง อ าเภอล าลูกกา (ข้อมูลจังหวัดปทุมธานี ส านักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดปทุมธานี สืบค้นจาก https://www.dpt.go.th, 2560) 
 

ภาพที่ 3.2 กลุ่มชุดดินที่11 
ที่มา : https://www.nso.go.th 
 
 เป็นดินลึก ดินบนเป็นดินเหนียว สีด า มีจุดประสีน้ าตาลแก่และแดงปนเหลือง ในฤดู แล้งหน้า
ดินจะแตกระแหงเป็นร่องกว้างและลึก ปฏิกิริยาดินเป็นกรดรุนแรงมากถึงแรงจัดมาก (pH 4.0-5.0) ดิน
บนตอนล่างมีสีน้ าตาลปนเทาหรือเทาปนน้ าตาล มีจุดประสีเหลืองปนสีน้ าตาลและเหลืองปนแดงที่ ระดับ
ความลึกตั้งแต่ 50 - 100 เซนติเมตร พื้นที่จังหวัดสวนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวจัด 
สภาพดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกรดจัด มีpH ประมาณ 6 - 4 ซึ่งเป็นลักษณะของดินเปรี้ยว โดย
จ าแนกได้ดังนี้ (1) ดินเปรี้ยวน้อย มีเนื้อที่ 35,964 ไร คิดเป็นร้อยละ 5.20 (2) ดินเปรี้ยวปานกลาง 
426,292.54 ไร คิดเป็นร้อยละ 61.58 (3) ดินเปรี้ยวจัด 229,991.04 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 32.22 ซึ่งสภาพ
พื้นที่ดังกล่าวท าให้ไม่เหมาะสมกับการปลูกพืชไร่ และการปลูกข้าวได้ผลผลิตต่ า ซึ่งต้องมีการปรับปรุง
โดยการใชปู้นขาว หรือปูนมาร์ล ควบคูก่ับการใชปุ๋ยเคมีเพื่อใหการเพาะปลูกได้ผลผลิตดีขึ้น 
          จากข้อมูลดังกล่าว สรุปได้ว่าดินประเภทนี้มีความอุดมสมบูรณ์ไม่มากนัก เนื่องจาก 
น้ าซึมผ่านลงไปในชั้นดินได้ช้า ส่งผลให้การระบายน้ าเลว ท าให้ช่วงฤดูฝนอาจเกิดน้ าขัง และภูมิ
ประเทศ เป็นพื้นที่ราบเรียบ ดังนั้นการออกแบบพืชพรรณในพื้นที่โครงการควรค านึงถึงเรื่อง การ
ระบายน้ าเป็น หลัก เช่น ควรเลือกพืชพรรณที่ชอบน้ าหรือสามารถปรับตัวตามสภาพแวดล้อมได้ง่าย
เป็นต้น 
 
 

https://www.nso.go.th/
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3.3 การเข้าถึงพื้นที่โครงการ 
 3.1.7  การเข้าถึงโครงการการเดินทางเข้าถึงพื้นที่โครงการนั้นสามารถเดินได้ 1 วิธี คือ 
                   3.1.7.1 ทางเข้าโครงการ มาจากฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต การเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล 
มุ่งหน้าทางเหนือ ไปตามถนนรังสิต - นครนายก จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนคลอง 3 ขับตรงเข้ามา 8.2 
กิโลเมตร ถึงซอยคลองสาม 6/2 ให้เลี้ยงขวา ขับตรงมา 2 กิโลเมตร ให้เลี้ยวขับตรงไป 600 เมตรพื้นที่
โครงการอยู่ทางซ้ายมือ  
                   3.1.7.2 วัดสายสุวพรรณ ตั้งอยู่ที่อยู่ 59 หมู่ 4 ต าบลคลองสี่  อ าเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธาน ี มีขนาดพื้นที่ทั้งหมด 50 ไร่ 
  

 

 aaav 

เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์วัดสายสุวพรรณ (ส่วนหลัง) 

แสดง : การเขา้ถึงพ้ืนที่โครงการ ภาพที่ 3.3 

สัญลักษณ์ :        ต าแหน่งทีต่ั้ง 
                                 เส้นทางสัญจร 
                           
ที่มา : https://www.google.co.th/maps/place 

 

8.2 กิโลเมตร
ร จังหวัดปทุมธานี 

4.7 กิโลเมตร
ร 

1.3 กิโลเมตร
ร 
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3.1.8 สภาพปัจจุบันพ้ืนที่โครงการ 
        พื้นที่โครงการวัดสายสุวพรรณ เดิมเป็นวัดที่มีสิ่งก่อสร้างเดิมนั้น ซึ่งไม่เพียงต่อต่อผู้ที่
เดินท าบุญประกอบกิจกรรมทางศาสนาและปฏิบัติธรรม ดังนั้นจึงออกแบบภูมิทัศน์ในครั้งนี้ โดยเป็น
พื้นที่ออกแบบภูมิทัศน์จ านวน 25 ไร่ หรือประมาณ 40,000 ตารางเมตร พื้นที่บริเวณต่างๆ ของ
โครงการ มีลักษณะดังนี ้
  3.1.8.1 แผนผังแสดงพื้นที่ติดต่อโครงการออกแบบภูมิทัศน์วัดสายสุวพรรณ 
 

 
 
 
 

 

เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์วัดสายสุวพรรณ (ส่วนหลัง) 

แสดง : แผนผงัแสดงพ้ืนที่ติดต่อ ภาพที่ 3.4 

สัญลักษณ์ : - 
ที่มา : https://www.google.co.th/maps/place 

 

ทิศใต ้

 

ทิศเหนือ 

ทิศตะวันตก ทิศตะวันออก 
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ตารางที่ 3.1 แสดงอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่โครงการ 
     ภาพประกอบ       ลักษณะพื้นที ่
 

ทิศเหนือ  ติดกับทุ่งนาและพื้นที่รกร้าง 
 
   
  

 

 

       ทิศใต้  ติดกันทุ่งนาและพื้นที่โล่ง 

   

  

 

 

ทิศตะวันออก ติดกับทุ่งนาและถนน
คลองสี่ตะวันตก 

 

 

 

ทิศตะวันตก ติดกับหมู่บ้านพฤกษา C 
รังสิต - คลองสามและพื้นทีว่ัดส่วน
ด้านหน้า 
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เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์วัดสายสุวพรรณ (ส่วนหลัง) 

แสดง : ทัศนียภาพจากภายนอกโครงการสู่ภายในพื้นที่โครงการ ภาพที่ 3.5 

สัญลักษณ์ :          มุมมอง 
 
ที่มา : - 

 

1 2 
 

3 
4 

4 
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ตารางที่ 3.2 ทัศนียภาพจากภายนอกโครงการสู่ภายในพื้นที่โครงการ 
     ภาพประกอบ       ลักษณะพื้นที ่
 

ทัศนียภาพทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 
เป็นมุมมองแบบเปิดเมื่อมองเข้ามาจะ
เห็นพื้นที่โครงการทางทิศตะวันออกเฉียง
ใต้และถนนคลองสี่ตะวันตก  
 

 
 
       ทัศนียภาพทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เป็น 

มุมมองแบบเปิดเมื่อเข้ามาจะเห็นพื้นที่
โครงการทางทิศตะวันตกเฉียงใต้และ
พื้นที่โครงการส่วนหน้า 
 

 
 
       ทัศนียภาพทางทิศตะวันตกเฉียงใต ้เป็น 

มุมมองแบบเปิดเมื่อมองเข้ามาเมื่อมอง
เข้ ามาจะเห็นพื้นที่ โครงการทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือและพื้นที่ทุ่งนา 
 

 
 
 
       ทัศนียภาพทางทิศตะวันออกเฉียงใตเ้ป็น 

มุมมองแบบเปิดเมื่อมองเข้ามาจะเห็น
พื้นที่โครงการทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 
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1 

2 

 

3 

 

4 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์วัดสายสุวพรรณ (ส่วนหลัง) 

แสดง : ทัศนียภาพจากภายในโครงการสู่ภายนอกพ้ืนที่โครงการ ภาพที่ 3.6 

สัญลักษณ์ :            มุมมอง 
 
ที่มา : - 
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ตารางที่ 3.3 ทัศนียภาพจากภายในโครงการสู่ภายนอกพ้ืนที่โครงการ 
     ภาพประกอบ       ลักษณะพื้นที ่
 

ทัศนียภาพทางทิศเหนือ เป็นมุมมองแบบ             
เปิดเมื่อมองออกไปจะเห็นทุ่งนาและ
พื้นที่รกร้าง  

 
 
 
ทัศนียภาพทางทิศตะวันออก เป็นมุมมอง
แบบเปิดเมื่อมองออกไปจะเห็นทุ่งนา
และถนนคลองสี่ตะวันตก 

 
 

 
ทัศนียภาพทางทิศใต้ เป็นมุมมองแบบ
เปิดเมื่อมองไปจะเห็นทุ่งนา 
 

 
 
        

ทัศนียภาพทางทิศตะวันตก เป็นมุมมอง
แบบเปิดเมื่อมองไปจะเห็นพื้นที่โครงการ
ส่วนหน้า 
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3.1.9 การแบ่งพื้นที่โครงการตามประโยชน์การใช้สอยและการแบ่งเขตของวัด 
         จากการศึกษาลักษณะทั่วไปของพ้ืนที่โครงการ สามารถสรุปออกมาได้ 3 Zone ดังนี ้
          3.1.9.1 Zone A เป็นเขตพุทธาวาสเป็นส่วนที่อยู่ด้านหน้าของโครงการที่มีการเข้าถึง
ได้จึงเหมาะที่จะเป็นส่วนโชว์และทางเช่ือมต่อ เช่น เจดีย ์ทางเดินเช่ือมลานน้ าพ ุ
          3.1.9.2 Zone B เป็นเขตธรณีสงฆ์หรือเขตที่เอื้อประโยชน์ที่เหลือจากการแบ่งเขต
ของทางวัดอยู่ทางด้านข้างฝั่งทิศใต้ติดเป็นส่วนติดต่อกับ Zone A จึงเหมาะกับส่วนที่ใช้พักผ่อนเละท า
กิจกรรม 
          3.1.9.3 Zone C เป็นเขตพุทธาวาสที่มีขนาดพื้นที่มากพอสมควร จึงเหมาะกับการ
จัดเป็นพื้นที่จัดเป็นลานปฏิบัติธรรมและลานปฏิมากรรมไว้ส าหรับประกอบกิจกรรมทางพุทธศาสนา 
          3.1.9.4 Zone D เป็นเขตสังฆาวาสเป็นส่วนที่อยู่ด้านหลังฝั่งทิศใต้เป็นส่วนที่ติดต่อกับ 
Zone C จึงเหมาะกับการจัดให้เป็นที่พักของพระสงฆ์และเป็นที่ต้ังแต่หมู่กุฏิ 

 

 
 
 

เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์วัดสายสุวพรรณ (ส่วนหลัง) 

แสดง : การแบ่ง Zone พื้นที่โครงการตามประโยชน์การใช้สอย ภาพที่ 3.7 

สัญลักษณ์ :              Zone A             Zone B 
                           Zone C             Zone D 
ที่มา : - 

 

Zone A 

 

Zone B  

Zone C 

Zone D 
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ตารางที่ 3.4 ลักษณะของพ้ืนที่โครงการ Zone A 
Zone  ข้อพิจารณา        ลักษณะของพ้ืนที่ 
  A 1. ที่ตั้งและอาณาเขต 
 2. สภาพพื้นที ่
 3. สภาพภูมิอากาศที่เกี่ยวข้อง 
 4. การเข้าถึงและระบบสาธารณูปโภค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 3.5 ลักษณะของพ้ืนที่โครงการ Zone B  
Zone  ข้อพิจารณา        ลักษณะของพ้ืนที่ 
  B 1. ที่ตั้งและอาณาเขต 
 2. สภาพพื้นที ่
 3. สภาพภูมิอากาศที่เกี่ยวข้อง 
 4. การเข้าถึงและระบบสาธารณูปโภค 
 
 

 

 

 

  

 

 
 

1. พื้นที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี ้
 ทิศเหนือ ติดกับทุ่งนา 
 ทิศใต้ ติดกับทุ่งนา 
 ทิศตะวันออก ติดกับถนนคลองสี่ตะวันตก 

ทิศตะวันตก ติดกับพื้นที่วัดส่วนหน้า 
2. ภายในพื้นที่ไม่มีสิ่งปลูกสร้างเดิมเพราะเป็นพื้นที่
โลงแจ้ง ไม่มีสิ่งอ านวยความ  สะดวกแต่อย่างใด 
3. เป็นพื้นที่ได้รับแสงแดดตลอดทั้งวันและได้รับ
อิทธิพลจากลมมรสุมลมตะวันตกเฉียงใต้ เป็นลม
ที่พัดพาความชุ่มชื้นท าให้เกิดฝนตก พัดมาในช่วง
กลางเดือนมิถุนายนถึง กลางเดือนตุลาคม 
4. ในโครงการไม่มีระบบสาธารณูปโภคใด  ๆเป็นพื้นที่โล่ง 

1. พื้นที ่ตั ้งอยู ่ทางทิศตะวันตกออกมีอาณาเขต
ติดต่อ ดังนี ้
 ทิศเหนือ ติดกับทุ่งนา 
 ทิศใต้ ติดกับทุ่งนา 
 ทิศตะวันออก ติดกับถนนคลองสี่ตะวันตก 
 ทิศตะวันตก ติดกับพื้นที่วัดส่วนหน้า 
2. ภายในพื้นที่ไม่มีสิ่งปลูกสร้างเดิมเพราะเป็นพื้นที่โลง
แจ้ง ไม่มีสิ่งอ านวยความ สะดวกแต่อย่างใด 
3. เป็นพื้นที่ได้รับแสงแดดตลอดทั้งวันและได้รับ
อิทธิพลจากลมมรสุมลมตะวันตกเฉียงใต้ เป็นลมที่
พัดพาความชุ่มชื้นท าให้เกิดฝนตก พัดมาในช่วง
กลางเดือนมิถุนายนถึง กลางเดือนตุลาคม 
4. ในโครงการไม่มีระบบสาธารณูปโภคใด  ๆเป็นพื้นที่โล่ง 

Zone A 

Zone B 
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ตารางที่ 3.6 ลักษณะของพ้ืนที่โครงการ Zone C  
Zone  ข้อพิจารณา        ลักษณะของพ้ืนที่ 
  C 1. ที่ตั้งและอาณาเขต 
 2. สภาพพื้นที ่
 3. สภาพภูมิอากาศที่เกี่ยวข้อง 
 4. การเข้าถึงและระบบสาธารณูปโภค 

 

 

  

 

 

 

 

 
ตารางที่ 3.7 ลักษณะของพ้ืนที่โครงการ Zone D  
Zone  ข้อพิจารณา        ลักษณะของพ้ืนที่ 
  D 1. ที่ตั้งและอาณาเขต 
 2. สภาพพื้นที ่
 3. สภาพภูมิอากาศที่เกี่ยวข้อง 
 4. การเข้าถึงและระบบสาธารณูปโภค 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

1. พื ้นที ่ตั ้งอยู ่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้มีอาณา
เขตติดต่อ ดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดกับทุ่งนา 
 ทิศใต้ ติดกับทุ่งนา 
 ทิศตะวันออก ติดกับถนนคลองสี่ตะวันตก 
 ทิศตะวันตก ติดกับพื้นที่วัดส่วนหน้า 
2. ภายในพื้นที่ไม่มีสิ่งปลูกสร้างเดิมเพราะเป็นพื้นที่โลง
แจ้ง ไม่มีสิ่งอ านวยความ สะดวกแต่อย่างใด 
3. เป็นพื้นที่ได้รับแสงแดดตลอดทั้งวันและได้รับ
อิทธิพลจากลมมรสุมลมตะวันตกเฉียงใต้ เป็นลมที่
พัดพาความชุ่มชื้นท าให้เกิดฝนตก พัดมาในช่วง
กลางเดือนมิถุนายนถึง กลางเดือนตลุาคม 
4. . ในโครงการไม่มีระบบสาธารณูปโภคใด  ๆเป็นพื้นที่โล่ง 
 
 

Zone C 

1. พื ้นที ่ตั ้งอยู ่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้มีอาณา
เขตติดต่อ ดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดกับทุ่งนา 
 ทิศใต้ ติดกับทุ่งนา 
 ทิศตะวันออก ติดกับถนนคลองสี่ตะวันตก 
 ทิศตะวันตก ติดกับพื้นที่วัดส่วนหน้า 
2. ภายในพื้นที่ไม่มีสิ่งปลูกสร้างเดิมเพราะเป็นพื้นที่โลง
แจ้ง ไม่มีสิ่งอ านวยความ สะดวกแต่อย่างใด 
3. เป็นพื้นที่ได้รับแสงแดดตลอดทั้งวันและได้รับ
อิทธิพลจากลมมรสุมลมตะวันตกเฉียงใต้ เป็นลมที่
พัดพาความชุ่มชื้นท าให้เกิดฝนตก พัดมาในช่วง
กลางเดือนมิถุนายนถึง กลางเดือนตุลาคม 
4. ในโครงการไม่มีระบบสาธารณูปโภคใด  ๆเป็นพื้นที่โล่ง 
 
 

Zone D 
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3.4 การศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้พื้นที่โครงการ 
 การศึกษาพฤติกรรมความต้องการของผู้ใช้โครงการ ในโครงการออกแบบภูมิทัศน์วัดสายสุวพรรณ 
(ส่วนหลัง) อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มีลักษณะเป็นพื้นที่โล่งจึงมีการออกแบบภูมิทัศน์วัด
สายสุวพรรณเพื่อใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเพียงพอต่อผู้ใช้ภายในโครงการ ดังนั้นใน
การศึกษาจากการท าแบบสอบถาม และการใช้การสุ่มประชากรแบบบังเอิญเนื่องจากการศึกษาครั้งนี้
ได้ท าการเลือกประชากรภายในนิคมอุตสาหกรรม และประชากรบริเวณพื้นที่รอบในขอบเขตรัศมี 3 
กิโลเมตร ครอบคลุม 4 ต าบล จึงศึกษาจ านวนประชากรในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งมีจ านวนประชากร 
151,034 คน และการศึกษาจะใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ ซึ่งในการก าหนดกลุ่มตัวอย่างใน
การศึกษาความต้องการของผู้ใช้ ของวัดสายสุวพรรณ ได้ใช้สูตรตาราง ทาโร ยามาเน่ ก าหนดความ
ต้องการประชากรเท่ากับ 0.05 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และยอมรับให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้ 5%  
 

n =
N

1 + Ne2
 

 
 เมื่อ n  คือ ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
       N คือ ขนาดกลุ่มประชากร 
       E  คือ สัดส่วนของความคลาดเคลื่อนที่ผู้วิจัยยอมใหเ้กิด 0.05 
 

n =
151,034

1 + (151034)2
 

 
    n = 395 ชุด 
   ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา จ านวน 395 ชุด 
 การศึกษาความต้องการของผู้ใช้ วัดสายสุวพรรณ เป็นการศึกษาระยะสั้นมีข้อจ ากัดในส่วน
งบประมาณ ระยะเวลา ดังนั้นผู้ศึกษาขอก าหนดกลุ่มตัวอย่างคือประชากรในรัศมีการให้บริการของ 
วัดสายสุวพรรณ โดยก าหนดการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ ซึ่งเป็นการสุ่มแบบไม่สามารถเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างโดยวิธีการที่ผู้ออกแบบพอใจได้ ต้องเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างภายใต้เงื่อนไขชีวิตความ
เป็นอยู่ของกลุ่มประชากรเป้าหมายและเท่ากับเท่าที่ได้รับความร่วมมือ โดยสุ่มกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 100 ชุด  

3.2.1 ประเภทและลักษณะของผู้ใช้โครงการ 
         3.2.1.1 กลุ่มผู้ใช้ประจ าวัน ได้แก่ผู้ที่อยู่อาศัยและพระสงฆ์ที่วัดสายสุวพรรณ 
         3.2.1.2 กลุ่มผู้ใช้ชั่วคราว คือ ประชาชนที่ในละแวกใกล้เคียงพื้นที่โครงการ เข้ามา
พื้นที่โครงการเป็นครั้งคราวโดยจากการศึกษานี้ได้ศึกษาจากแบบสอบถามและการสุ่มตัวอย่าง
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้สามารถแบ่งประเภทของผู้ใช้ช่ัวคราว 
         จากการศึกษาครั้งนี้จะใช้จ านวนประชากรที่อยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมนวนครในการศึกษาถึง
พฤติกรรมและความต้องการ เพื่อตอบสนองต่อ ความต้องการของผู้ใช้ โดยข้อมูลของจ านวนประชากรที่อยู่ใน
ละแวกพื้นที่วัดสายสุวพรรณจะใช้ข้อมูลจากจ านวนของ ผู้ที่มาใช้พ้ืนที่ในวัดสายสุวพรรณ โดยมีข้อมูลดังนี ้
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3.2.2 วิธีการศึกษา 

         3.2.2.2 ผู้ใช้ชั่วคราว คือกลุ่มบุคคลที่เข้ามาใช้ในพื้นที่โครงการเป็นครั้งคราวไม่ได้มี
ความสัมพันธ์กับสภาพพื้นที่ โดยใช้การสังเกตถึงพฤติกรรมการใช้พื้นที่ของผู้ที่มาพักในพื้นที่โครงการ
เป็นเครื่องมือ ในการศึกษาพฤติกรรมและท าการสอบถามถึงความต้องการของผู้ใช้ โดยใช้
แบบสอบถามเป็น เครื่องมือในการศึกษาถึงความต้องการ โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอนดังนี ้
  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
   1) เพศ 

2) อายุ 
3) ระดับวุฒิการศึกษา 
4) อาชีพ 
5) ท่านเดินทางมาที่วัดสายสุวพรรณนี้โดยวิธีใด 
6) เหตุผลที่ท่านเดินทางมาที่วัดสายสุวพรรณเพ่ืออะไร 

  ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะด้านกิจกรรม บรรยากาศ สิ่งอ านวยความสะดวกที่ต้องการ เพิ่มเติม 
   1) กิจกรรมที่ท่านต้องการให้มีเพิ่มเติม 
   2) ความต้องการด้านองค์ประกอบและสิ่งอ านวยความสะดวกในโครงการ
ออกแบบภูมิทัศนว์ัดสายสุวพรรณ 

3.2.3 ผลการศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผู้ใช้ 
  3.2.3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้กรอกแบบสอบถาม 
 
ตารางที่ 3.8 แสดงจ านวนและร้ายละของกลุ่มประชากรที่เข้าใช้พื้นที่โครงการตามเพศ 

ล าดับ เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 

1 ชาย 192 48.00 
2 หญิง 208 52.00 

                 รวม   400 100.00 

 
จากตารางที่ 3.7 กลุ่มประชากรที่เข้าใช้พื้นที่โครงการที่ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 

เพศหญิงมีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 52.00 รองลงมาเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 48.00 
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ตารางที่ 3.9 แสดงจ านวนและร้ายละของกลุ่มประชากรที่เข้าใช้พื้นที่โครงการตามช่วงอายุ 

ล าดับ ช่วงอายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 

1    ต่ ากว่า 20 ปี 24 6.00 
2 ช่วงอายุ 20 - 30 ปี 64 16.00 

3 ช่วงอายุ 31 - 40 ปี 72 18.00 

4 ช่วงอายุ 41 - 50 ปี 72 18.00 

5 ช่วงอายุ 51 - 60 ปี 120 30.00 

6   ช่วงอายุ 60 ปีขึน้ไป 48 12.00 

                 รวม 400 100.00 

 
จากตารางที่ 3.9 กลุ่มประชากรที่เข้าใช้พื้นที่โครงการที่ตอบแบบสอบถามจ าแนกตาม

ช่วงอายุ ช่วงอายุที่เข้ามาใช้พื้นที่มากที่สุด ช่วงอายุ 51 - 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.00 รองลงมา
เป็น ช่วงอายุ 31 - 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 18.00 ซึ่งเท่ากับช่วงอายุช่วงอายุ 41 - 50 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 18.00 รองลงมาเป็นช่วงอายุต่ ากว่า 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 16.00 รองลงมาเป็นช่วงอายุ 60 ปี
ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 12.00 ช่วงอายุ ต่ ากว่า 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 6.00 
 
ตารางที่ 3.10 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มประชากรที่เข้าใช้พื้นที่โครงการตามวุฒิการศึกษา 

ล าดับ วุฒิการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 

1 ประถมศึกษา 32 8.00 
2 มัธยมศึกษาตอนต้น 48 12.00 

3 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช 32 8.00 

4 อนุปริญญา/ปวส. 48 12.00 

5 ปริญญาตร ี 232 58.00 

6 สูงกว่าปริญญาตรี 8 2.00 

 รวม 400 100.00 

 
จากตารางที่ 3.10 กลุ่มประชากรที่เข้าใช้พื้นที่โครงการที่ตอบแบบสอบถามจ าแนกตาม

วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี มีจ านวนมากที่สุด 58.00 มัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 12.00 
ซึ่งเท่ากับอนุปริญญา/ปวส. 12.00 ประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 8.00 ซึ่งเท่ากับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช 
8.00  รองลงมาสูงกว่าปริญญาตรี 2.00 
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ตารางที่ 3.11 แสดงจ านวนและร้ายละของกลุ่มประชากรที่เข้าใช้พื้นที่โครงการตามอาชีพ 

ล าดับ อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

1 นักเรียน/นักศกึษา 32 8.00 
2 ค้าขายธุรกิจส่วนตัว 128 32.00 

3 พนักงานบริษทั/องค์เอกชน 144 36.00 

4 แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน 40 10.00 

5 ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 48 12.00 

6 เกษตรกร 8 2.00 

 รวม 400 100.00 

 

จากตารางที่ 3.11 กลุ่มประชากรที่เข้าใช้พื้นที่โครงการที่ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอาชีพ 
อาชีพที่มีจ านวนมากสุด พนักงานบริษัท/องค์เอกชน คิดเป็นร้อยละ 36.00 รองลงมาเป็นค้าขายธุรกิจ
ส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 32.00 รองลงมาเป็นราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 12.00 รองลงมาเป็น
แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน คิดเป็นร้อยละ 10.00 รองลงมาเป็นนักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ8.00 
รองลงมาเป็นเกษตรกร 2.00 

 
ตารางที่ 3.12 แสดงจ านวนและร้ายละของกลุ่มประชากรที่เข้าใช้พื้นที่โครงการตามการเดินทางมาวัด
สายสุวพรรณ 

ล าดับ การเดินทางมาวัดสายสุวพรรณ จ านวน (คน) ร้อยละ 

1 รถจักรยาน 60 15.00 
2 รถจักรยานยนต ์ 132 33.00 

3 เดิน 64 16.00 

4 รถยนต์ส่วนบุคคล 120 30.00 

5 รถโดยสาร 24 6.00 

6 อื่นๆ 0 0.00 
                 รวม 400 100.00 

 
จากตารางที่ 3.12 กลุ่มประชากรที่เข้าใช้พื้นที่โครงการที่ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามการ

เดินทางมาที่วัดสายสุวพรรณ รถจักรยานยนต์ มีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 33.00 รองลงมาเป็น 
รถยนต์ส่วนบุคคล คิดเป็นร้อยละ 30.00 รองลงมาเป็นเดิน คิดเป็นร้อยละ 16.00 รองลงมาเป็น 
รถจักรยาน คิดเป็นร้อยละ 12.00 รองลงมาเป็นรถโดยสาร 6.00 
  3.2.3.2 ข้อเสนอแนะด้านกิจกรรม บรรยากาศ สิ่งอ านวยความสะดวกที่ต้องการ เพิ่มเติม 
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           3.2.3.3 ความต้องการด้านองค์ประกอบและสิ่งอ านวยความสะดวกในโครงการ
ออกแบบภูมิทัศนว์ัดสายสุวพรรณ 

 
ตารางที่ 3.13 แสดงจ านวนและร้ายละของกลุ่มประชากรที่เข้าใช้พ้ืนที่โครงการด้านกิจกรรม บรรยากาศ  

กิจกรรม ความต้องการผู้ใช ้ จ านวน (คน) ร้อยละ 
วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา มากที่สุด 96 24.00 
 มาก 192 48.00 
 ปานกลาง 96 24.00 
 น้อย 16 4.00 
 น้อยที่สุด 0 0.00 

 รวม 400 100.00 
พักผ่อนหย่อนใจ มากที่สุด 72 18.00 
 มาก 168 42.00 
 ปานกลาง 152 38.00 
 น้อย 8 2.00 
 น้อยที่สุด 0 0.00 
 รวม 400 100.00 
กิจกรรมทางศาสนา มากที่สุด 96 24.00 

 มาก 136 34.00 
 ปานกลาง 128 3.00 
 น้อย 40 10.00 
 น้อยที่สุด 0 0.00 
 รวม 400 100.00 

พิธีกรรมทางศาสนา มากที่สุด 96 50.00 
 มาก 128 40.00 
 ปานกลาง 120 10.00 
 น้อย 56 0.00 
 น้อยที่สุด 0 0.00 
 รวม 400 100.00 

วิปัสสนากรรมฐาน มากที่สุด 72 18.00 
 มาก 168 42.00 
 ปานกลาง 120 30.00 
 น้อย 24 6.00 
 น้อยที่สุด 16 4.00 

 รวม 400 100.00 
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ตารางที่ 3.13 แสดงจ านวนและร้ายละของกลุ่มประชากรที่เข้าใช้พ้ืนที่โครงการด้านกิจกรรม บรรยากาศ (ต่อ) 
กิจกรรม ความต้องการผู้ใช ้ จ านวน (คน) ร้อยละ 

นั่งสมาธิ มากที่สุด 56 14.00 
 มาก 200 50.00 
 ปานกลาง 96 24.00 
 น้อย 48 12.00 
 น้อยที่สุด 0 0.00 
 รวม 400 100.00 

เดินจงกรม มากที่สุด 64 16.00 
 มาก 208 52.00 
 ปานกลาง 96 24.00 
 น้อย 32 8.00 
 น้อยที่สุด 0 0.00 

 รวม 400 100.00 
จุดวิปัสสนากรรมฐาน มากที่สุด 64 16.00 
 มาก 200 50.00 
 ปานกลาง 104 26.00 
 น้อย 24 6.00 
 น้อยที่สุด 8 2.00 

 รวม 400 100.00 
มุมพักผ่อนศึกษาธรรมะ มากที่สุด 72 18.00 
 มาก 216 54.00 
 ปานกลาง 88 22.00 
 น้อย 16 4.00 
 น้อยที่สุด 8 2.00 
 รวม 400 100.00 

 

ตารางที่ 3.14 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มประชากรที่เข้าใช้พื้นที่ สิ่งอ านวยความสะดวกที่                      
ต้องการภายในพื้นที่โครงการ 

 
 

องค์ประกอบหรือสิ่งอ านวยความสะดวก ความต้องการผู้ใช ้ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ห้องน้ า มากที่สุด 24 12.00 
 มาก 200 46.00 
 ปานกลาง 168 28.00 
 น้อย 8 14.00 
 น้อยที่สุด 0 0.00 

 รวม 400 100.00 
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ตารางที่ 3.14 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มประชากรที่เข้าใช้พื้นที่ สิ่งอ านวยความสะดวกที่                      
ต้องการภายในพื้นทีโ่ครงการ (ต่อ) 

 
 
 
 

กิจกรรม ความต้องการผู้ใช ้ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ทางเดินเท้า มากที่สุด 24 6.00 

 มาก 200 50.00 
 ปานกลาง 168 42.00 
 น้อย 8 2.00 
 น้อยที่สุด 0 0.00 
 รวม 400 100.00 

ม้านั่ง มากที่สุด 24 6.00 
 มาก 184 46.00 
 ปานกลาง 128 32.00 
 น้อย 56 14.00 
 น้อยที่สุด 8 2.00 

 รวม 400 100.00 
ถังขยะ มากที่สุด 24 6.00 
 มาก 160 40.00 
 ปานกลาง 144 36.00 
 น้อย 56 14.00 
 น้อยที่สุด 16 4.00 

 รวม 400 100.00 
โต๊ะ มากที่สุด 24 6.00 
 มาก 184 46.00 
 ปานกลาง 120 30.00 
 น้อย 56 14.00 
 น้อยที่สุด 16 0.00 

 รวม 400 100.00 
โคมไฟทางเดิน มากที่สุด 216 54.00 
 มาก 160 40.00 
 ปานกลาง 8 2.00 
 น้อย 16 4.00 
 น้อยที่สุด 0 0.00 
 รวม 400 100.00 
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ตารางที่ 3.14 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มประชากรที่เข้าใช้พื้นที่ สิ่งอ านวยความสะดวกที่                      
ต้องการภายในพื้นทีโ่ครงการ (ต่อ) 

 
ตารางที่ 3.15 แสดงจ านวนและร้ายละของกลุ่มประชากรที่เข้าใช้พื้นที่โครงการด้านบรรยากาศ  

รายการ ประเภทมุมพักผ่อน จ านวน (คน) ร้อยละ 
1 ร่มรื่น 62 16.00 
2 เงียบสงบ 216 54.00 
3 สวยงาม 16 4.00 
4 สะอาดเรียบร้อย 106 26.00 

 รวม 400 100.00 
 

ตารางที่ 3.15 กลุ่มประชากรที่เข้าใช้พื้นที่โครงการด้านกิจกรรม บรรยากาศ สิ่งอ านวยความ
สะดวกที่ต้องการแบบสอบถามตามกิจกรรมนันทนาการประเภทมุมพักผ่อนเงียบสงบ มีจ านวนมาก
ที่สุดคิดเป็นร้อยละ 54.00 รองลงมาเป็นสะอาดเรียบร้อย คิดเป็นร้อยละ 26.00 รองลงมาเป็น
ร่มรื่นคิดเป็นร้อยละ 16.00 รองลงมาเป็นสวยงาม คิดเป็นร้อยละ 4.00 
 
 

กิจกรรม ความต้องการผู้ใช ้ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ลานอเนกประสงค ์ มากที่สุด 176 44.00 
 มาก 152 38.00 
 ปานกลาง 48 12.00 
 น้อย 16 4.00 
 น้อยที่สุด 8 2.00 

 รวม 400 100.00 
ป้ายแผนผังบอกต าแหน่งของกิจกรรม มากที่สุด 176 44.00 
 มาก 144 36.00 
 ปานกลาง 64 16.00 
 น้อย 16 4.00 
 น้อยที่สุด 0 0.00 

 รวม 400 100.00 
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เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์วัดสายสุวพรรณ (ส่วนหลัง) 

แสดง : แผนผงัแสดงความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ (Site Relation) ภาพที่ 3.9 

สัญลักษณ์  :                เส้นทางเชื่อมความสัมพันธ์ของพื้นที่ 
                              ทางเชื่อมภายในโครงการ 
                              เส้นทางสัญจรหลัก 
                              ไม้ Screen ปิดกัน้สายตา 

 

พระเจดีย ์ พระอุโบสถ 

พื้นที่เดินจงกรม 

ลานประติมากรรม 

ลานธรรม 

กุฏ ิ
ศาลาเอนกประสงค์ 

ลานเอนกประสงค์ 

พื้นที่เอ้ือประโยชน์ 

ทางเดินเช่ือม 
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เรื่อง : โครงการออกแบบภูมิทัศน์วันสายสุวพรรณ (ส่วนหลัง) 

แสดง : แผนผงัแสดงความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ (Bubble Diagrams) ภาพที่ 3.8 

สัญลักษณ์ :     
                              ทางเชื่อมภายในโครงการ 
                              เส้นทางสัญจรหลัก 
                              ไม้ Screen ปิดกัน้สายตา 

 เส้นทางเชื่อมความสัมพันธ์ของพ้ืนที่ 



บทที่ 4 

ผลงานการออกแบบและการประมาณราคางานภูมิทัศน์ 

 

4.1 ผลงานการออกแบบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.1 บทน ำ (Introduction)  
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ภาพที่ 4.2 กำรวิเครำะห์พื้นท่ี (Site Analysis)  
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ภาพที่ 4.3 กำรวิเครำะห์พื้นท่ี (Site Analysis) 
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ภาพที่ 4.4 กำรสังเครำะห์พื้นท่ี (Site Synthesis) 
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ภาพที่ 4.5 แนวควำมคิดหลักในกำรออกแบบ (Main Concept Design) 
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ภาพที่ 4.6 ผังแม่แบบ (Master Plan) 
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ภาพที่ 4.7 ผังไฟสนำม (Lighting Plan) 
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ภาพที่ 4.8 ผังแม่แบบ (Detail Plan Zone A) 
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ภาพที่ 4.9 มุมมอง Zone A 
 



70 
 

ภาพที่ 4.10 ผังแม่แบบ (Detail Plan Zone B) 
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ภาพที่ 4.11 มุมมอง Zone B 
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ภาพที่ 4.12 ผังแม่แบบ (Detail Plan Zone C) 
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ภาพที่ 4.13 มุมมอง Zone C 
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ภาพที่ 4.14 ผังแม่แบบ (Detail Plan Zone D) 
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ภาพที่ 4.15 มุมมอง Zone D 
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ภาพที่ 4.16 แบบขยำยส่ิงก่อสร้ำงห้องน้ ำ  
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ภาพที่ 4.17 แบบขยำยท่ีนั่งใต้ต้นไม้ 
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ภาพที่ 4.18 แบบขยำยป้ำยโครงกำร  
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ภาพที่ 4.19 แบบก่อสร้ำงห้องน้ ำ  
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ภาพที่ 4.20 Dver All 
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4.2 การประมาณราคางานภูมิทัศน์ 
 รำยละเอียดงำนประมำณรำคำ โครงกำรออกแบบภูมิทัศน์วัดสำยสุวพรรณ (ด้ำนหลัง) 

อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี 

 4.2.1 งำนประมำณรำคำวัสดุดำดแข็ง 

 

ตารางที่ 4.1 งำนประมำณรำคำวัสดุดำดแข็ง 

 

1.1
หินคลุกอัดแน่น 85% หนา 0.20 ม. 299.26 ลบ.ม. 410.00         122,696.60      35.00           10,474.10     133,170.70          
งานปรับพ้ืนพร้อมบดอัด 1499.44 ตร.ม. -              -                 25.00           37,486.00     37,486.00           
ยางมะตอย หนา 0.10 ม. 149.63 ลบ.ม. 58.34           8,729.41          -              -              8,729.41             

179,386.11          
1.2

 ไม้ระแนงเทียมสีแดงทับทิม ขนาด 20 X 300 X 1.6 ซม. 3425 แผ่น 225.00         770,625.00      32.00           109,600.00    880,225.00          
880,225.00          

1.3
ทรายหยาบรองพ้ืน หนา 0.05 ม. 53.17 ลบ.ม. 360.00         19,141.20        91.00           4,838.47       23,979.67           
คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.10 ม. 106.34 ลบ.ม. 1,665.00       177,056.10      436.00         46,364.24     223,420.34          
เหล็กเสริมตะแกรงส าเร็จรูป ขนาด 6มม. @0.20 1063.42 ตร.ม. 27.00           28,712.34        5.00             5,317.10       34,029.44           
ไม้แบบ คิด 50% 176 ตร.ม. 180.00         31,680.00        133.00         23,408.00     55,088.00           
ตะปู 8.80 กก. 27.00           237.60            -              -              237.60               
ขัดมัน หนา 0.01 ม. 1063.42 ตร.ม. 95.00           101,024.90      82.00           87,200.44     188,225.34          

524,980.39          
1.4

ทรายหยาบรองพ้ืน หนา 0.05 ม. 8.20 ลบ.ม. 360.00         2,952.00          91.00           746.20         3,698.20          
คอนกรีตหยาบ หนา 0.05 ม. 8.20 ลบ.ม. 1,400.00       11,480.00        398.00         3,263.60       14,743.60         
งานก่ออิฐมอญเต็มแผ่น หนา 0.05 ม. 14.82 ตร.ม. 584.00         8,654.88          167.00         2,474.94       11,129.82         
ทรายถม 4.82 ลบ.ม. 325.00         1,566.50          -              -              1,566.50          
คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.10 ม. 2.03 ลบ.ม. 1,665.00       3,379.95          436.00         885.08         4,265.03          
เหล็กเสริมตะแกรงส าเร็จรูป ขนาด 6มม. @0.10 20.41 ตร.ม. 41.00           836.81            5.00             102.05         938.86             
ไม้แบบ คิด 50% 3.40 ตร.ม. 180.00         612.00            133.00         452.20         1,064.20          
ตะปู 0.17 กก. 27.00           4.59               -              -              4.59                
ฉาบเรียบ หนา 0.01 ม. 41.60 ตร.ม. 95.00           3,952.00          82.00           3,411.20       7,363.20          

44,774.00         
1.5

ป้ายบอกทางสัญจร 1 ชุด 1.00 อัน 1,700.00       1,700.00          -              -              1,700.00             
1,700.00             

1.6
ดินขุด 184.22 ลบ.ม. -              -                 18.00           3,315.96       3,315.96             
ทรายล้างสีเทาเข็มเบอร์4 368.45 ตร.ม. 450.00         165,802.50      158.00         58,215.10     224,017.60          
ไม้แบบ ทรายล้าง 43.20 ตร.ม. 180.00         7,776.00          133.00         5,745.60       13,521.60           
ตะปู 8.64 กก. 27.00           233.28            -              -              233.28               
หัวน้ าพุสแตนเลส ฟองเบียร์ 1 16 หัว 1,650.00       26,400.00        -              -              26,400.00           
ป๊ัมน้ า รุ่น BWJ2-4 1 ตัว 12,000.00     12,000.00        -              -              12,000.00           
ถังกรอกน้ าส าเร็จรูป 1 ชุด 700.00         700.00            -              -              700.00               

280,188.44          
1.7

ไม้แบบฐานราก 17.40 ตร.ม. 180.00         3,132.00          133.00         2,314.20       5,446.20             
ทรายหยาบ หนา 0.05 เมตร 0.57 ลบ.ม. 460.00         262.20            91.00           51.87           314.07               
ตะปู 3.48 กก 27.00           93.96              -              -              93.96                 
ฐานก่ออิฐฉาบปูน 19.40 ตร.ม. 220.00         4,268.00          89.00           1,726.60       5,994.60             
ผนังก่ออิฐฉาบปูน 27.40 ตร.ม. 420.00         11,508.00        153.00         4,192.20       15,700.20           
lean หนา 0.05 ม. 0.57 ลบ.ม. 1,665.00       949.05            436.00         248.52         1,197.57             
ตัวหนังสือสแตนเลสและสแตนเลสดอกบัวส่ังท า 1 ชุด 225,600.00    225,600.00      -              -              225,600.00          

254,346.60          

รวม
งานน้ าพุ

พ้ืนขัดมัน

งานป้ายหน้าโครงการ

Zone A

รวม

 ไม้ระแนงเทียม

บัญชีแสดงราคาค่าวัสดุอุปกรณ์

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

รวมค่าวัสดุและ
ค่าแรงงาน (บาท)

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

  จ านวนเงิน 
(บาท)

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

   จ านวนเงิน  
(บาท)

งาน Hardscape

รวม
งานท่ีน่ังคอนกรีตเสริมเหล็กทรงกลมฉาบเรียบ

รวม

งานพ้ืนทางเดินยางมะตอย

รวม

รวม
งานป้าย

รวม



82 
 

ตารางที่ 4.1 งำนประมำณรำคำวัสดุดำดแข็ง (ต่อ) 

 

 

 

 

 

1.8
หินคลุกอัดแน่น 85% หนา 0.20 ม. 154.51 ลบ.ม. 410.00         63,349.10        35.00           5,407.85       68,756.95           
งานปรับพ้ืนพร้อมบดอัด 622.57 ตร.ม. -              -                 25.00           15,564.25     15,564.25           
ยางมะตอย หนา 0.10 ม. 268.30 ลบ.ม. 58.34           15,652.62        -              -              15,652.62           

99,973.82           
1.9

ทรายหยาบรองพ้ืน หนา 0.05 ม. 67.06 ลบ.ม. 360.00         24,141.60        91.00           6,102.46       30,244.06           
คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.10 ม. 134.12 ลบ.ม. 1,665.00       223,309.80      436.00         58,476.32     281,786.12          
เหล็กเสริมตะแกรงส าเร็จรูป ขนาด 6มม. @0.20 1341.22 ตร.ม. 27.00           36,212.94        5.00             6,706.10       42,919.04           
ไม้แบบ คิด 50% 403.75 ตร.ม. 180.00         72,675.00        133.00         53,698.75     126,373.75          
ตะปู 10.11 กก. 27.00           272.97            -              -              272.97               
ขัดมัน หนา 0.01 ม. 1341.22 ตร.ม. 95.00           127,415.90      82.00           109,980.04    237,395.94          

718,991.88          
1.10

กระเบ้ืองคอนกรีตปูพ้ืน scg ลายโรม่า สีน้ าตาล 269.95 ตร.ม. 532.00         143,613.40      120.00 32,394.00     176,007.40          
176,007.40          

1.11
ทรายหยาบรองพ้ืน หนา 0.05 ม. 8.20 ลบ.ม. 360.00         2,952.00          91.00           746.20         3,698.20          
คอนกรีตหยาบ หนา 0.05 ม. 8.20 ลบ.ม. 1,400.00       11,480.00        398.00         3,263.60       14,743.60         
งานก่ออิฐมอญเต็มแผ่น หนา 0.05 ม. 14.82 ตร.ม. 584.00         8,654.88          167.00         2,474.94       11,129.82         
ทรายถม 4.82 ลบ.ม. 325.00         1,566.50          -              -              1,566.50          
คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.10 ม. 2.03 ลบ.ม. 1,665.00       3,379.95          436.00         885.08         4,265.03          
เหล็กเสริมตะแกรงส าเร็จรูป ขนาด 6มม. @0.10 20.41 ตร.ม. 41.00           836.81            5.00             102.05         938.86             
ไม้แบบ 3.40 ตร.ม. 180.00         612.00            133.00         452.20         1,064.20          
ตะปู 0.17 กก. 27.00           4.59               -              -              4.59                
ฉาบเรียบ หนา 0.01 ม. 41.60 ตร.ม. 95.00           3,952.00          82.00           3,411.20       7,363.20          

44,774.00           

1.12
 ไม้ระแนงเทียมสีแดงทับทิม ขนาด 20 X 300 X 1.6 ซม. 2303 แผ่น 225.00         518,175.00      32.00 73,696.00     591,871.00          

591,871.00          
1.13

ทรายรองพ้ืน หนา 0.05 ม. 49.60 ลบ.ม. 360.00         17,856.00        91.00           4,513.60       22,369.60           
คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.10 ม. 99.20 ลบ.ม. 1,665.00 165,168.00      436.00         43,251.20     208,419.20          

เหล็กเสริมตะแกรงส าเร็จรูป ขนาด 6มม. @0.20 992.02 ตร.ม. 27.00 26,784.54        5.00             4,960.10       31,744.64           
ไม้แบบ คิด 50% 43.48 ตร.ม. 180.00         7,826.40          133.00         5,782.84       13,609.24           
ตะปู 2.17 กก. 27.00           58.59              -              -              58.59                 
ทรายล้างสีเทา 992.02 ตร.ม. 250.00         248,005.00      99.00           98,209.98     346,214.98          

622,416.25          
1.14

หินแกรนิคหินอ่อน 107.98 ตร.ม. 498.00         53,774.04        -              -              53,774.04            
53,774.04           

1.15
ทรายหยาบรองพ้ืน หนา 0.05 ม. 44.39 ลบ.ม. 360.00         15,980.40        91.00           4,039.49       20,019.89           
คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.10 ม. 88.72 ลบ.ม. 1,665.00       147,718.80      436.00         38,681.92     186,400.72          
เหล็กเสริมตะแกรงส าเร็จรูป ขนาด 6มม. @0.20 877.82 ตร.ม. 27.00           23,701.14        5.00             4,389.10       28,090.24           
ไม้แบบ คิด 50% 388.20 ตร.ม. 180.00         69,876.00        133.00         51,630.60     121,506.60          
ตะปู 18.61 กก. 27.00           502.47            -              -              502.47               
ขัดมัน หนา 0.01 ม. 877.82 ตร.ม. 95.00           83,392.90        82.00           71,981.24     155,374.14          

511,894.0600      

รวม

รวม

งานพ้ืนทางเดินยางมะตอย

รวม
พ้ืนขัดมัน

รวม
กระเบ้ือง

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

รวม

รวม

รวม

Zone B

Zone C

บัญชีแสดงราคาค่าวัสดุอุปกรณ์

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

รวมค่าวัสดุและ
ค่าแรงงาน (บาท)

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

  จ านวนเงิน 
(บาท)

รวม

   จ านวนเงิน  
(บาท)

งานท่ีน่ังคอนกรีตเสริมเหล็กทรงกลมฉาบเรียบ

พ้ืนคอนกรีตทรายล้างสีเทา

พ้ืนขัดมัน

 ไม้ระแนงเทียม

พ้ืนท่ีหินอ่อน
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ตารางที่ 4.1 งำนประมำณรำคำวัสดุดำดแข็ง (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.16
พ้ืนคอนกรีต 45.26 ลบ.ม. 1,600.00       72,416.00        150.00         6,789.00       79,205.00           
อิฐบล็อกก่อก าแพง 82.50 ตร.ม. 93.00           7,672.50          60.00           4,950.00       12,622.50           
ผิวฉาบเรียบผนัง 522 ตร.ม. 58.00           30,276.00        82.00           42,804.00     73,080.00           
WM 4 มม. @ 0.15 301.74 ตร.ม. 25.00           7,543.50          3.30             995.74         8,539.24             
อิฐบล็อกก่อผนังห้องน้ า 261 ตร.ม. 93.00           24,273.00        60.00           15,660.00     39,933.00           
เหล็กกล่องส่ีเหล่ียม 4 x 4 72 ท่อน 837.00         60,264.00        230.00         16,560.00     76,824.00           
หลอดฟลูออเรสเซนต์ (ตรง) 32 วัตต์ 24 หลอด 40.00           960.00            -              -              960.00               
ฝ้ายิปซ่ัมบอร์ด หนา 9 มม. คร่าวอลูมิเน่ียม 240 ตร.ม. 298.00         71,520.00        52.00           12,480.00     84,000.00           
สีอะครีลิค 344 ตร.ม. 43.00           14,792.00        30.00           10,320.00     25,112.00           
กระเบ้ืองลอนคู่ 0.50 x 1.20 หนา 5 มิลลิเมตร. 230 แผ่น 58.00           13,340.00        -              -              13,340.00           
ไม้แบบ 7.13 ตร.ม. 180.00         1,283.40          100.00         713.00         1,996.40             
ตะปู 1.78 กก. 27.00           48.06              -              -              48.06                 
ประตู PVC 0.80 x 2.00 เมตร. 32 บาน 1,730.00       55,360.00        180.00         5,760.00       61,120.00           
โถส้วมแบบน่ังราบ ราดน้ า 48 ชุด 1,380.00       66,240.00        105.00         5,040.00       71,280.00           
อ่างล้างหน้า 54 ชุด 2,300.00       124,200.00      298.00         16,092.00     140,292.00          
โถปัสสาวะชายพร้อม อุปกรณ์ครบชุด 18 ชุด 2,052.00       36,936.00        298.00         5,364.00       42,300.00           
สายฉีดช าระ พร้อมขอแขวน 48 ชุด 300.00         14,400.00        70.00           3,360.00       17,760.00           

748,412.20          
1.17

คอนกรีตหยาบ หนา 0.05 เมตร. 8.20 ลบ.ม. 1,400.00       11,480.00        398.00         3,263.60       14,743.60         
งานก่ออิฐมอญเต็มแผ่น หนา 0.05 เมตร. 14.82 ตร.ม. 584.00         8,654.88          167.00         2,474.94       11,129.82         
ทรายถม 4.82 ลบ.ม. 325.00         1,566.50          -              -              1,566.50          
คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.10 เมตร. 2.03 ลบ.ม. 1,665.00       3,379.95          436.00         885.08         4,265.03          
เหล็กเสริมตะแกรงส าเร็จรูป ขนาด 6มม. @0.10 20.41 ตร.ม. 41.00           836.81            5.00             102.05         938.86             
ไม้แบบ 3.40 ตร.ม. 180.00         612.00            133.00         452.20         1,064.20          
ตะปู 0.17 กก. 27.00           4.59               -              -              4.59                
ฉาบเรียบ หนา 0.01 ม. 41.60 ตร.ม. 95.00           3,952.00          82.00           3,411.20       7,363.20          

41,075.80           
1.18

ป้ายบอกทางสัญจร 1 ชุด 1 ชุด 1,700.00       1,700.00          -              -              1,700.00             
1,700.00             

1.19
ป้ายความรู้ 4 ชุด 2,500.00       10,000.00        -              -              10,000.00           

10,000.00           
1.20

เสาไฟประติมากรรมหงษ์ทอง 46 ต้น 25,000.00     1,150,000.00    -              -              1,150,000.00       
ไฟ Bollard ย่ีห้อ ligman รุ่น duomo 41 วัตต์ สี warmligth 102 ชุด 12,196.00     1,243,992.00    -              -              1,243,992.00       
ไฟส่องป้าย LIGMAN รุ่น Odessa1 21 วัตต์ 4 ชุด 740.00         2,960.00          -              -              2,960.00             

ไฟส่องต้นไม้ LIGMAN รุ่น Utan 4วัตต์ 16 ชุด 630.00         10,080.00        -              -              10,080.00           
อุปกรณ์สายไฟ NYY 3339.88 เมตร 40.00           133,595.20      -              -              133,595.20          

2,540,627.20       
1.21

ถังขยะ 240 ลิตร 14 ใบ 300.00         4,200.00          -              -              4,200.00             
4,200.00             

รวม
งานป้าย

งานอุปกรณ์เพ่ิม

งานป้าย

รวม

รวม

รวม

งานระบบไฟ

รวม

งานห้องน้ า

รวม
งานท่ีน่ังคอนกรีตเสริมเหล็กทรงกลมฉาบเรียบ

บัญชีแสดงราคาค่าวัสดุอุปกรณ์

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

รวมค่าวัสดุและ
ค่าแรงงาน (บาท)

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

  จ านวนเงิน 
(บาท)

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

   จ านวนเงิน  
(บาท)
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ตารางที่ 4.1 งำนประมำณรำคำวัสดุดำดแข็ง (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.22
พ้ืนคอนกรีต 45.26 ลบ.ม. 1,600.00       72,416.00        150.00         6,789.00       79,205.00           
อิฐบล็อกก่อก าแพง 82.50 ตร.ม. 93.00           7,672.50          60.00           4,950.00       12,622.50           
ผิวฉาบเรียบผนัง 522 ตร.ม. 58.00           30,276.00        82.00           42,804.00     73,080.00           
WM 4 มม. @ 0.15 301.74 ตร.ม. 25.00           7,543.50          3.30             995.74         8,539.24             
อิฐบล็อกก่อผนังห้องน้ า 261 ตร.ม. 93.00           24,273.00        60.00           15,660.00     39,933.00           
เหล็กกล่องส่ีเหล่ียม 4 x 4 72 ท่อน 837.00         60,264.00        230.00         16,560.00     76,824.00           
หลอดฟลูออเรสเซนต์ (ตรง) 32 วัตต์ 24 หลอด 40.00           960.00            -              -              960.00               
ฝ้ายิปซ่ัมบอร์ด หนา 9 มม. คร่าวอลูมิเน่ียม 240 ตร.ม. 298.00         71,520.00        52.00           12,480.00     84,000.00           
สีอะครีลิค 344 ตร.ม. 43.00           14,792.00        30.00           10,320.00     25,112.00           
กระเบ้ืองลอนคู่ 0.50 x 1.20 หนา 5 มิลลิเมตร. 230 แผ่น 58.00           13,340.00        -              -              13,340.00           
ไม้แบบ 7.13 ตร.ม. 180.00         1,283.40          100.00         713.00         1,996.40             
ตะปู 1.78 กก. 27.00           48.06              -              -              48.06                 
ประตู PVC 0.80 x 2.00 เมตร. 32 บาน 1,730.00       55,360.00        180.00         5,760.00       61,120.00           
โถส้วมแบบน่ังราบ ราดน้ า 48 ชุด 1,380.00       66,240.00        105.00         5,040.00       71,280.00           
อ่างล้างหน้า 54 ชุด 2,300.00       124,200.00      298.00         16,092.00     140,292.00          
สายฉีดช าระ พร้อมขอแขวน 48 ชุด 300.00         14,400.00        70.00           3,360.00       17,760.00           

706,112.20          
1.23

ท่อ HDPE ขนาด 63 มิลลิเมตร. 1770 เมตร 58.00           102,660.00      30.00           53,100.00     155,760.00          
ท่อ Neodrian ขนาด 4 น้ิว 2234 เมตร 23.00           51,382.00        30.00           67,020.00     118,402.00          
ท่อคอนกรีต ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร 1071 ท่อน 1,800.00       1,927,800.00    150.00         160,650.00    2,088,450.00       
บ่อพัก ขนาด 1.50x1.50 เมตร 180 ชุด 7,100.00       1,278,000.00    18.00           3,240.00       1,281,240.00       
ข้อต่อสวมเร็ว ทองเหลือง 29 ชุด 1,200.00       34,800.00        35.00           1,015.00       35,815.00           
ผ้า geotextile 670 ตร.ม. 230.00         154,100.00      35.00           23,450.00     177,550.00          

3,857,217.00       

งานห้องน้ า

รวม
ท่อระบายน้ า

รวม

บัญชีแสดงราคาค่าวัสดุอุปกรณ์

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน

รวมค่าวัสดุและ
ค่าแรงงาน (บาท)

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

  จ านวนเงิน 
(บาท)

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

   จ านวนเงิน  
(บาท)

Zone D
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4.2.2 งำนประมำณรำคำวัสดุดำดอ่อน 

 

ตารางที่ 4.2 งำนประมำณรำคำวัสดุดำดอ่อน 

 

 

 

 

 

1 อินทินิลน้ า Ø 11 น้ิว สูง 5-6 ม. 14 ต้น 7,500.00       105,000.00      750.00         10,500.00     115,500.00          
2 จิกน้ า Ø 11 น้ิว สูง 5-15 ม. 8 ต้น 7,500.00       60,000.00        750.00         6,000.00       66,000.00           
3 กระพ้ีจ่ัน Ø 11 น้ิว สูง 8-15 ม. 20 ต้น 8,500.00       170,000.00      850.00         17,000.00     187,000.00          
4 มะฮอกกานีใบใหญ่ Ø 12 น้ิว สูง 15-20 ม. 42 ต้น 9,000.00       378,000.00      900.00         37,800.00     415,800.00          
5 โพธ์ิ Ø 10 น้ิว 5-6 ม. 3 ต้น 10,000.00     30,000.00        1,000.00       3,000.00       33,000.00           
6 ปาล์มเป็ตติโค้ต  สูง 3-5 ม. 38 ต้น 7,000.00       266,000.00      700.00         26,600.00     292,600.00          
7 สาละลังกา Ø 15 น้ิว สูง 15-20 ม. 77 ต้น 8,500.00       654,500.00      850.00         65,450.00     719,950.00          
8 ฟ๊อกเทล สูง 5-10 ม. 8 ต้น 6,000.00       48,000.00        600.00         4,800.00       52,800.00           
9 หูกระจง Ø 10 น้ิว สูง 15-20 ม. 8 ต้น 12,000.00     96,000.00        1,200.00       9,600.00       105,600.00          
10 ปาริชาติ Ø 10 น้ิว สูง 10-20 ม. 8 ต้น 3,500.00       28,000.00        350.00         2,800.00       30,800.00           
11  ปีป Ø 12 น้ิว สูง 5-20 ม. 24 ต้น 8,000.00       192,000.00      800.00         19,200.00     211,200.00          
12 ไม้ค้ ายัน 250 ชุด 400.00         100,000.00      40.00           10,000.00     110,000.00          

2,340,250.00       

1 พุดศุภโชค กถ. 6 น้ิว สูง 0.20 ม. @ 0.20 ม. 9342 ต้น 50.00           467,100.00      5.00             46,710.00     513,810.00          
2 แพงพวยฝร่ัง กถ. 8 น้ิว สูง 0.60 ม. 15831 ต้น 50.00           791,550.00      5.00             79,155.00     870,705.00          
3 บานเย็น กถ. 4 น้ิว สูง 0.20 ม. 25267 ต้น 25.00           631,675.00      2.50             63,167.50     694,842.50          
4 โมกพวง กถ. 11 น้ิว  สูง 1.50 ม. 1027 ต้น 30.00           30,810.00        3.00             3,081.00       33,891.00           
5 ไทรเกาหลี กถ. 8 น้ิว สูง 1.50 ม. 3626 ต้น 80.00           290,080.00      8.00             29,008.00     319,088.00          
6 บลูฮาวาย กถ. 4 น้ิว สูง 0.20 ม. @0.15 ม. 25267 ต้น 3.00             75,801.00        3.00             75,801.00     151,602.00          
7 พวงทองต้น กถ. 8 น้ิว สูง 0.60 ม. 10940 ต้น 50.00           547,000.00      5.00             54,700.00     601,700.00          
8 เข็มม่วง กถ. 10 น้ิว สูง 0.60 ม. 2409 ต้น 100.00         240,900.00      10.00           24,090.00     264,990.00          
9 เฟิร์นใบมะขาม กถ. 15 น้ิว 5 ต้น 1,500.00       7,500.00          150.00         750.00         8,250.00             
10 เฟิร์นโอซาก้า กถ. 15 น้ิว 6 ต้น 1,500.00       9,000.00          150.00         900.00         9,900.00             
11 เข็มแดงเชียงใหม่ กถ. 10 น้ิว สูง 0.60 ม. 2409 ต้น 40.00           96,360.00        4.00             9,636.00       105,996.00          
12 หญ้านวลน้อย 22461 ตร.ม. 40.00           898,440.00      4.00             89,844.00     988,284.00          
13 ดินปลูก 3441 ลบ.ม. 450.00         1,548,450.00    4.50             15,484.50     1,563,934.50       

6,126,993.00       
12,894,647.40      
8,467,243.00       

21,361,890.40      
21,361,890.40      

ไม้พุ่มไม้คลุมดิน

ไม้ยืนต้น

รวมงานวัสดุดาดแข็ง

รวมท้ังหมด

บัญชีแสดงราคาค่าวัสดุอุปกรณ์

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย

ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน
รวมค่าวัสดุและ

ค่าแรงงาน (บาท)
ราคาต่อหน่วย

(บาท)

รวมท้ังส้ิน

รวม

รวม

รวมงานวัสดุดาดอ่อน

  จ านวนเงิน 
(บาท)

ราคาต่อหน่วย
(บาท)

   จ านวนเงิน  
(บาท)



บทที่ 5 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 

5.1 บทสรุป 

จากการศึกษาโครงการออกแบบภูมิทัศน์วัดสายสุวพรรณ ต้ังอยู่ต าบลคลองส่ี อ าเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี เป็นวัดท่ีมีคณะสงฆ์สังกัดมหานิกาย โดยทางวัดมีท่ีดินท้ังหมด 50 ไร่ หรือ 80,000 ตาราง
เมตร โดยแบ่งพื้นท่ีออกเป็นสองส่วน คือส่วนด้านหน้าโครงการมีขนาดพื้นท่ี 25 ไร่ หรือ 40,000 ตารางเมตร 
ท่ีด าเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งพบว่าไม่เพียงพอต่อผู้ท่ีเดินทางมาท าบุญ ประกอบกิจกรรมทาง
ศาสนาและปฏิบัติธรรม ดังนั้นพระเทพรัตนสุธี (หลวงพ่อ.สมศักด์ิ โชติน) เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอาราม
หลวง) จึงเห็นถึงความส าคัญของปัญหาท่านจึงมีความประสงค์ท่ีจะขยายพื้นท่ีเพื่อรองรับผู้ท่ีเดินทางมา
ท าบุญประกอบกิจกรรมทางศาสนาและปฏิบัติธรรมโดยใช้พื้นท่ีด้านหลังโครงการซึ่งมีขนาดพื้นท่ี 25 ไร่ หรือ 
40,000 ตารางเมตร โดยลักษณะของพื้นท่ีด้านหลังมีลักษณะเป็นพื้นท่ีโล่งแจ้งยังไม่มีส่ิงก่อสร้างใดๆ เกิดขึ้น 
ดังนั้นพระเทพรัตนสุธี (หลวงพ่อสมศักด์ิ โชติน) เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) จึงมีความประสงฆ์
อยากให้พื้นท่ีด้านหลังโครงการนี้เป็นพื้นท่ีส าหรับปฏิบัติธรรมท่ีแท้จริงโดยใช้พื้นท่ีนี้ ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผู้ท่ีเดินทางมาท าบุญประกอบกิจกรรมทางศาสนาและปฏิบัติธรรม 

5.1.1 Zone A เป็นเขตพุทธาวาสเป็นส่วนท่ีอยู่ด้านหน้าของโครงการท่ีมีการเข้าถึง 
ได้จึงเหมาะท่ีจะเป็นส่วนโชว์และทางเช่ือมต่อ เช่น เจดีย์ ทางเดินเช่ือมลานน้ าพุ 
 5.1.2 Zone B เป็นเขตธรณีสงฆ์หรือเขตท่ีเอื้อประโยชน์ท่ีเหลือจากการแบ่งเขตของทางวัด
อยู่ทางด้านข้างฝ่ังทิศใต้ติดเป็นส่วนติดต่อกับ Zone A จึงเหมาะกับส่วนท่ีใช้พักผ่อนเละท ากิจกรรม 
 5.1.3 Zone C เป็นเขตพุทธาวาสท่ีมีขนาดพื้นท่ีมากพอสมควร จึงเหมาะกับการจัดเป็นพื้นท่ี
จัดเป็นลานปฏิบัติธรรมและลานปฏิมากรรมไว้ส าหรับประกอบกิจกรรมทางพุทธศาสนา 
 5.1.4 Zone D เป็นเขตสังฆาวาสเป็นส่วนท่ีอยู่ด้านหลังฝ่ังทิศใต้เป็นส่วนท่ีติดต่อกับ Zone C 
จึงเหมาะกับการจัดให้เป็นที่พักของพระสงฆ์และเป็นท่ีต้ังแต่หมู่กุฏิ 

 จากผลงานการออกแบบภูมิทัศน์โครงการออกแบบภูมิทัศน์ วัดสายสุวพรรณ 

สามารถแก้ไขปัญหาในส่วนต่างๆ ของพื้นท่ี ออกแบบกิจกรรมใหม่ให้สอดคล้องกับพื้นท่ี และออกแบบ

ภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู ้ใช ้งาน โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 

21,346,008.45 บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านสามแสนส่ีหมื่นหกพันแปดบาทส่ีสิบห้าสตางค์) 
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5.2 ข้อเสนอแนะ 

 5.2.1 เพื่อเป็นโอกาสในการต่อยอดไปสู่การใช้ประโยชน์ และสร้างโอกาสให้แก่พื้นท่ีควรมีแผนการ
บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างให้เป็นสถานท่ีปฏิบัติธรรมท่ีสงบและร่มรื่นมากขึ้น 
 5.2.2 เพื่อให้การออกแบบภูมิทัศน์วัดสายสุวพรรณ สามารถน าไปก่อสร้างได้จริง ในการออกแบบ
ควรค านึงถึงวัสดุในการน ามาใช้ ควรเลือกพืชพรรณท่ีมีความแข็งแรง และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมพื้นท่ี
ภายในโครงการ 
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แบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบสอบถามความต้องการ 
เรื่อง ความต้องการโครงการภูมิทัศน์วัดสายสุวพรรณ อ าเภอคลองหลวง 

จังหวัดปทุมธานี 
แบบสอบถามนี้จัดท าขึ้น เพื่อการศึกษาข้อมูลพฤติกรรมความต้องการของผู้ใช้เพื่อประกอบในการ

ก าหนดกิจกรรมต่างๆ  ภายในวัดเพื่อประกอบการท าปัญหาพิเศษ เรื่อง โครงการออกแบบภูมิทัศน์วัดสายสุวพรรณ 
อ าเภอหคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ของนักศึกษาสาขา เทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลับเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการตอบแบบสอบถาม ท่านสามารถตอบอย่างอิสระตาม
ความเห็นที่เป็นจริง ค าตอบและข้อความต่างๆ จะไม่มีผลกระทบ ต่อผู้ตอบแต่อย่างใด แต่จะมี
ประโยชน์ในการศึกษา 

ค าชี้แจง 1. กรุณาเติมเครื่องหมาย √ ลงใน (   ) หน้าข้อความหรือเติมข้อความลงในช่องว่าง 

  2. เนื้อหาในแบบสอบถามนี้มีทั้งหมด 3 ตอน 

ตอนที่ 1 ข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1.1 เพศ 
(   ) ชาย  (   ) หญิง 

1.2 อายุ 
(   ) ต่ ากว่า 20 ปี  (   ) 20 - 30 ปี  (   ) 31 - 40 ปี                                              
(   ) 41 - 50 ปี       (   ) 51 - 60 ปี  (   ) 60 ปีขึ้นไป 

1.3 ระดับวุฒิการศึกษา 
(   ) ประถมศึกษา      (   ) มัธยมศึกษาตอนต้น   (   ) มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.   
(   ) อนุปรญิญา/ปวส. (   ) ปริญญาตรี     (   ) สูงกว่าปริญญาตรี                           
(   ) อื่นๆ (โปรดระบุ).............................................................. 

1.4 อาชีพ    
(   ) นักเรียน/นักศึกษา    (   ) ค้าขายธุรกิจส่วนตัว                                                  
(   ) พนกังานบริษทั/องค์กรเอกชน  (   ) แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน                     
(   ) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ   (   ) เกษตรกร    

     (   ) อื่นๆ (โปรดระบุ)............................................................ 
1.5 ท่านเดินทางมาที่วัดแห่งนี้โดยวิธีใด 

(   ) รถจักรยาน (   ) รถจักรยานยนต์  (   ) เดิน  (   ) รถส่วนบุคคล    (   ) รถโดยสาร 
(   ) อื่นๆ (โปรดระบ)........................................ 

1.6 เหตุผลที่ท่านเดินทางมาที่วัดเพื่ออะไร 
(   ) นั่งสมาธิ   (   ) เดินจงกรม      (   ) วปิัสสนากรรมฐาน       
(   ) อื่นๆ (โปรดระบุ)............................................... 



ตอนที่ 2 ข้อมลูความต้องการรูปแบบและกจิกรรมภายในวัดสายสุวพรรณ 

2.1 กิจกรรมที่มีอยู่ภายในวัด ท่านใช้เวลากับกิจกรรมมากน้อยเพียงใด  
(กรุณาเติม เครื่องหมาย √ ลงในช่องว่างตามล าดับที่ให้ไว้) 

กิจกรรมพักผ่อน มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยมาก 

1. กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา      
2. พักผ่อนหยอ่นใจ      
3. กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา      
4. พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา      
5. วิปัสสนากรรมฐาน      

 
2.2 ข้อเสนอแนะด้านกิจกรรม บรรยากาศ สิ่งอ านวยความสะดวกที่ต้องการ เพิ่มเติม 

 (กรุณา เติมเครื่องหมาย √ ลงในช่องว่างตามล าดับที่ให้ไว้) 
       2.2.1 กิจกรรมที่ท่านต้องการให้มีเพิ่มเติม (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

สิ่งอ านวยความสะดวกที่อยากให้
ปรับปรุง 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยมาก 

1. นั่งสมาธิ      
2 .เดินจงกลม      
3. วิปัสสนากรรมฐาน      
4. มุมพักผ่อนศึกษาธรรมะ      

 
ตอนที่ 3 สิ่งอ านวยความสะดวกในวัดแห่งนี้ ท่านคิดว่าควรปรับปรุงมากน้อยเพียงใด 
 (กรุณา เติมเครือ่งหมาย √ ลงในช่องว่างสิ่งที่อยากปรับปรุงและต้องการให้มีเพิ่มเติมเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

สิ่งอ านวยความสะดวกที่อยากให้
ปรับปรุง 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยมาก 

1. ห้องน้ า      
2. ทางเดินเท้า      
3. ม้านั่ง      
4. ถังขยะ      
5. โต๊ะ      
6. โคมไฟทางเดิน      

 
 



3.1 แสดงจ านวนและร้ายละของกลุ่มประชากรที่เข้าใช้พื้นที่โครงการด้านกิจกรรม 
บรรยากาศ สิ่งอ านวยความสะดวกที่ต้องการ เพิ่มเติม 
(กรุณา เติมเครื่องหมาย √ ลงในช่องว่างสิ่งที่ต้องการให้มีเพิ่มเติมเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

สิ่งอ านวยความสะดวกที่อยากให้
ปรับปรุง 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยมาก 

1. ลานอเนกประสงค ์      

2. ป้ายแผนผังบอกต าแหน่งของ
กิจกรรม 

     

 

(กรุณาท า เครื่องหมาย √ ลงในช่องว่างที่ตรงกับความเป็นจริงของท่านมากที่สุดเลือกตอบได้
เพียงอย่างเดียว)  
1. ทางเดินเท้า  

 
 
          (   ) 

 
 
 
          (   )  

 
 
 
          (   ) 

2. ม้านั่งพัก  
 
 
 
          (   ) 

 
 
 
 
          (   ) 

 
 
 
 
         (   ) 

3. ถังขยะ  
 
  
 
           (   ) 

 
 
 
 
           (   ) 

 
 
 
 
           (   ) 

4. โต๊ะ-เก้าอ้ี  
 
 
 
           (   ) 

 
 
 
 
           (   ) 

 
 
 
 
          (   ) 

5. โคมไฟทางเดิน  
 
 
 
           (   ) 

 
 
 
 
           (   ) 

 
  
 
 
          (   ) 

 



3.3 สภาพแวดล้อมที่ท่านต้องการให้เกิดขึ้นในกิจกรรมนันทนาการประเภทพักผ่อน 
(เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   

                    
                (   ) ร่มรื่น                                                        (    )  เงียบสงบ 
 

                   
             (   ) สวยงาม                                                    (   ) สะอาดเรียบร้อย 
 
ข้อเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
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แบบสัมภาษณ์ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบบันทึกการสัมภาษณ์ผู้ใช้ประจ า 
สัมภาษณ์ ครั้งที่1 

สถานที่สัมภาษณ์วัดสายสุวพรรณ 
เมื่อวันที่.................................................................................................................... 

วัตถุประสงค์ในการสัมภาษณ ์
 1. เพื่อศึกษาหาข้อมูลในการประกอบการจัดท าปัญหาพิเศษเรื่องโครงการออกแบบภูมิทัศน์
วัดสายสุวพรรณ อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
 2. เพื่อศึกษาความต้องการของผู้ใช้ประจ า 
 3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้ประจ า 
หัวข้อในการสัมภาษณ ์
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ (ชือ่ อายุ เพศ และอาชีพ) 
 ..................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
2. มีแผนพัฒนาพื้นที่ที่จะออกแบบภูมิทัศนห์รือไม ่
 ..................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
3. บุคคลที่เข้ามาใช้พื้นที่ ส่วนมากเข้ามาใช้พื้นที่ในเรื่องอะไร/เข้ามาใช้พื้นที่ส่วนไหน 
 ..................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
4. มีสิ่งอ านวยความสะดวกอะไรที่อยากเพ่ิมเติมในพื้นที่หรือไม ่
 ..................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
 
 



5. มีกิจกรรมอะไรบ้างที่วัดต้องการอยากให้มี (เช่น สถานที่ปฏิบัติธรรม แหล่งท่องเที่ยว)  
 ..................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
ข้อมูลที่สรุปได้จากการสัมภาษณ ์
 ..................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
ข้อคิดเห็น 
 ..................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................  
 
 
 

ผู้ให้สัมภาษณ์..................................... 
ต าแหน่ง......................................... 
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